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Identifikácia úradu  
 

Puncový úrad Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania 
drahých kovov. Svoju činnosť vykonáva na základe zákona č. 10/2004 Z. z. a vykonávacej  vyhlášky 
č.143/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia puncového zákona, ktorá nadobudla ú-
činnosť 1. apríla 2004. Vyhláškou č.102/2004 Z. z.  „Sadzobník poplatkov“, sa zabezpečuje výška jed-
notlivých poplatkov za prevedené úkony, ktorá nadobudla účinnosť zároveň s puncovým zákonom 
1.marca 2004. 

 
Puncovníctvo ma v Európe a tiež na našom území bohatú a dlhú históriu.  Od 15. storočia sa  obja-

vujú na výrobkoch z drahých kovov rôzne vyrazené značky, ktorými výrobca deklaroval svoje meno, 
čas a miesto výroby. Častejšie však značky potvrdzovali udanú rýdzosť predmetu z drahého kovu. Na 
území Slovenska a celého Uhorska najstaršie písomné údaje o označení zlatníckych predmetov sa na-
chádzajú v právnej knihe Spišských Sasov z roku 1370. Najstarší predpis, ktorý ukladá označiť pred-
met vedľa poznávacej značky aj znamienkom cechu (signum commune cehae) vydal uhorský kráľ 
Vladislav II. v roku 1504. Od 16. storočia sa už zlatnícke výrobky všeobecne označovali v cechoch 
a jednotná bola povinnosť cechových majstrov skúšať výrobky a označovať ich majstrovskými znač-
kami. V 18. storočí sa začal označovať zlatý a strieborný tovar úradným puncom. Puncovanie vykoná-
vali spoločne cechy a mincovne. Začiatkom 19. storočia sa prijali opatrenia proti nekalej manipulácii 
s drahými kovmi a zaviedlo sa úradné puncovanie.  
 

Prvý Puncový úrad v stredoeurópskom priestore bol zriadený v roku 1783 vo Viedni, ktorý bol ale 
v roku 1790 zrušený. V roku 1806 vydal František II. manifest, ktorým bol zriadený Hlavný puncový 
úrad vo Viedni a puncové úrady v Prahe a v Brne. Puncovým zákonom z roku 1866 boli upravené 
predpisy a vydané nové puncové značky. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v r.1867 puncovňa 
v Budapešti bola povýšená na Hlavný puncový úrad pre Uhorsko a skúšanie a puncovanie na Sloven-
sku zabezpečovali filiálky v Bratislave, Košiciach, Levoči, Novej Bani, Prešove a Banskej Štiavnici. 
Puncovalo sa rakúskymi značkami z roku 1866. Po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie a vzniku 
ČSR v roku 1918 puncové značky a puncový zákon zostal v platnosti do roku 1920. Vyhláškou MF č. 
596/1920 Zb. boli stanovené nové úradné značky pre zlatý a strieborný tovar z drahých kovov 
a Bratislavský úrad bol podľa zákona z roku 1919 podriadený Puncovému úradu v Prahe. Puncový ú-
rad Praha mal ešte podriadenú expozitúru v Košiciach. Od roku 1932 sa zverilo skúšanie striebra firme 
Sandrik v Dolných Hámroch a ďalšej expozitúre v Banskej Štiavnici. Táto expozitúra vyvíjala svoju 
činnosť pri Štátnom banskom riaditeľstve až do jej zrušenia v roku 1940. Po zániku ČSR  celá činnosť 
puncovej služby sa sústredila v Puncovom úrade v Bratislave. Podľa zákona č. 115/1940 Zb. z. zriaďu-
je sa v Bratislave riaditeľstvo ciachovej a puncovej služby, ktorému Puncový úrad podliehal. Vrchný 
dozor malo Ministerstvo dopravy a verejných prác. Po oslobodení ostalo organizačné riešenie bez 
zmeny, zmena nastala v roku 1955 vyhláškou MF č. 123/1955 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy. 
Puncový úrad v Bratislave je jediným pracoviskom na Slovensku a je podriadený Puncovému úradu 
v Prahe. Vyhláškou č. 93/1962 sa stanovili úradné značky drahých kovov a znamienka štátnych skú-
šobní. Upravila sa činnosť a pôsobnosť štátnej služby pre drahé kovy. 

 
Uznesením vlády SR č. 347/1969 Zb. bola ustanovená Štátna skúšobňa pre drahé kovy v Bratislave 

ako samostatný orgán s územnou pôsobnosťou pre SSR. V roku 1970 zriaďuje pobočku v Trenčíne. 
Ďalšia pobočka je zriadená  v roku 1972 v Košiciach.  

 
Po zamatovej revolúcii sa v nových politických pomeroch Štátna skúšobňa pre drahé kovy  na Slo-

vensku  po  rozpade  ČSFR  zákonom  NR  SR  č.  125/1993  Z.z.  vrátila  k pôvodnému  historickému 
názvu  „Puncový úrad SR so sídlom v Bratislave“ a činnosť úradu upravuje puncový zákon               
č. 539/1992 Zb., ktorý bol posledným Federálnym zákonom pred rozpadom Československej federá-
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cie. Puncovému úradu sú podriadené 2 pobočky v Trenčíne a v Košiciach a expozitúra v Leviciach, 
ktorá bola zriadená 1. septembra 1992 už po zmene politických pomerov.   

 
Dňa 1. marca 2004 nadobudol účinnosť zákon NR SR č.10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní 

drahých kovov (ďalej len „puncový zákon“), ktorým boli zrušené predchádzajúce právne normy. 
K puncovému zákonu boli vydané vykonávacie vyhlášky č.102/2004 Z.z. o úhradách za niektoré úko-
ny „Sadzobník poplatkov“, ktorý nadobudol účinnosť zároveň s puncovým zákonom a vyhláška 
č.143/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia puncového zákona, ktorá nadobudla účin-
nosť 1. apríla 2004. 
  
 
Organizačná štruktúra a riadenie úradu 
 

Puncový úrad Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave (ďalej len „Puncový úrad“) zabezpečuje 
výkon štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov. Puncový úrad je rozpočtovou 
organizáciou podriadenou Ministerstvu hospodárstva SR.   
 

Organizačná štruktúra Puncového úradu je zrejmá z organizačnej schémy: 
 

Na čele Puncového úradu je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva vedúci služobného úradu Ministerstva 
hospodárstva SR.  
 
Riaditeľom Puncového úradu je od roku 1997 Ing. Jozef Fuzia.  
 
Členmi vedenia Puncového úradu sú: 
 
Ing. Agneša Topoľská, štatutárna zástupkyňa riaditeľa, vedúca odboru puncovej inšpekcie, 
Ing. Ján Šlajferčík, vedúci odboru puncovej kontroly, 
Ing. Eva Šubínová, vedúca ekonomického oddelenia a osobného úradu 
Ing. Dušan Jánošík, vedúci pobočky v Trenčíne, 
Ing. Miloslav Eštok, vedúci pobočky v Košiciach, 
Mgr. Ľudmila Ivanová, vedúca referátu vnútornej kontroly. 
 

Poradným orgánom riaditeľa je „Rada Puncového úradu“, v ktorej sú zastúpení odborníci z oblasti 
výroby klenotníckeho tovaru, výroby klenotníckych zliatin, spracovania odpadov s obsahom drahých 
kovov, výroby mincí a medailí, obchodníci s klenotníckym tovarom, zástupcovia Národnej banky Slo-
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venska a iní. Rada Puncového úradu sa schádza jedenkrát ročne a prerokúva problémy v oblasti skú-
šobníctva a puncovania drahých kovov, domácej klenotníckej výroby, výroby mincí a medailí a vyjad-
ruje sa k návrhom právnych predpisov.       
 

S cieľom priblížiť výkon štátnej správy k občanom má Puncový úrad zriadené pobočky v Trenčíne 
a v Košiciach a expozitúru v Leviciach.    
 

Základnými organizačnými stupňami riadenia a rozhodovania sú odbory, oddelenia a pobočky. 
Zabezpečujú  ucelené odborné  činnosti pod vedením príslušného vedúceho organizačného stupňa ria-
denia, ktorý  zodpovedá  za  činnosť  riaditeľovi  úradu. Expozitúra  a oddelenie sú  v zmysle organi-
začného poriadku nižším stupňom riadenia a zabezpečujú výkon užšieho rozsahu špecifických odbor-
ných činností v stanovenom rozsahu. Sú podriadené vedúcemu odboru puncovej kontroly a puncovej 
inšpekcie.  
  
 
Poslanie a postavenie Puncového úradu 
 

Poslaním Puncového úradu, ako orgánu štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých 
kovov, je chrániť oprávnené záujmy tak občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi. 
Najstaršie zachované dokumenty svedčia o tom, že oddávna existuje snaha o zabezpečenie kontroly 
výroby a predaja výrobkov z drahých kovov.  Spočiatku bola kontrola zliatin drahých kovov vykoná-
vaná iba u mincí. Až v15. storočí, keď sa výrobky z drahých kovov stávali majetkom širších spoločen-
ských vrstiev, začalo sa s ich označovaním. Pôvodne označoval výrobky z drahých kovov iba ich vý-
robca, neskôr bolo označovanie zverené cechom až nakoniec prevzal na seba túto úlohu štát, najprv 
prostredníctvom štátnej mincovne a neskôr zriadením puncových úradov.     

 

Pôsobnosť Puncového úradu je vymedzená ustanovením § 9 zákona č.10/2004 Z.z. o puncovníctve 
a skúšaní drahých kovov (puncový zákon). V zmysle uvedeného ustanovenia  Puncový úrad:  

� vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi, 
� vykonáva puncovú kontrolu, 
� vykonáva puncovú inšpekciu, 
� prideľuje a zrušuje výrobné značky výrobcom tuzemského tovaru, 
� prideľuje a zrušuje zodpovednostné značky dovozcom cudzieho tovaru, 
� vedie zoznam registrovaných zliatin z drahých kovov, 
� vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbor-

nej spôsobilosti, 
� overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov, a to aj pri výrobe protetických náhrad, a zliatin pri raz-

be slovenských mincí, 
� overuje na žiadosť rýdzosť lístkového zlata alebo lístkového striebra a iných vecí z drahých kovov, 
� vyjadruje sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti skúšania a analytickej chémie 

drahých kovov, 
� ukladá pokuty, 
� overuje alebo inak zisťuje rýdzosť výrobkov z drahých kovov,  
� nakladá s tovarom, ktorý štát nadobudol podľa osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, 
� vykonáva na vyžiadanie expertnú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania a analytickej chémie 

drahých kovov, 
� plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov. 
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Okrem toho plní Puncový úrad úlohy vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, úlohy spojené so správou 
majetku štátu, úlohy na úseku kontrolnej činnosti, na úseku civilnej ochrany,  medzinárodnej spoluprá-
ce, spolupráce s inými orgánmi štátnej správy a iné.     

 
Organizačná štruktúra, činnosť a pôsobnosť Puncového úradu je obdobná ako vo vyspelých európ-

skych štátoch a konkrétne postupy skúšania, vyhľadávania a hodnotenia zodpovedajú formám 
a metódam kontroly rýdzosti drahých kovov používaným vo svete. 
      

Puncový úrad je členom Asociácie európskych puncových úradov (Association of European Assay 
Offices) od roku 1997. V priebehu roku 2006 bol vykonaný medzinárodný audit na Puncovom úrade 
z dôvodu prijatia Slovenskej republiky za člena Viedenskej konvencie. V osobitnej časti je táto prob-
lematika konkrétne rozvedená. Puncový úrad zastupuje Slovenskú republiku na zasadaniach Punco-
vých úradov krajín V 4. Cieľom zasadnutí je koordinácia činností uvedených úradov, zvlášť otázky 
spojené s činnosťou úradov po pripojení ku krajinám Európskej únie.     
 

V rámci Puncovej rady sa zamestnanci českého a slovenského Puncového úradu zúčastňujú  pravi-
delných stretnutí, na ktorých koordinujú svoj postup v rámci existujúcej puncovej únie. V roku 2006 
rokovania boli zamerané hlavne na problematiky drahých kameňov, riešenia Kimberley procesu, legis-
latívnych zmien v oblasti Puncových zákonov v Českej a Slovenskej republike a stále je preferovaná  
dôležitá oblasť ohľadom uznávania puncových značiek krajín Európskej únie s nezávislým puncovníc-
tvom. Taktiež prebiehala a sústavne prebieha koordinácia pri odhaľovaní falošných puncových značiek 
a iných falzifikátov. Puncové úrady sa operatívne informujú o uvádzaných falzifikátov na klenotnícky 
trh, ako aj o spôsobe ich odhaľovania.  
 
 
Strednodobý výhľad organizácie  

 
Európska únia nemá problematiku drahých kovov harmonizovanú i keď zo strany Európskej komi-

sie bola niekoľkoročná snaha o vypracovanie   „Direktívy o drahých kovoch“ táto stroskotala na roz-
dielnych systémoch puncovníctva v jednotlivých Európskych krajinách. Taktiež stáročné tradície sys-
tému kontroly výrobkov z drahých kovov sú silným motívom o zachovanie svojho tradičného systému 
kontroly trhu s drahými kovmi a ochrany spotrebiteľa. 

 
      V Európskom priestore ako by túto direktívu nahradzovala Viedenská konvencia (Convention on 
the Control and Marking of Articles of Precious Metals )  Konvencia o kontrole a označovaní výrob-
kov z drahých kovov. V poslednom období konvencia zaznamenáva nebývalý rozmach. Od roku 1972 
k deviatim zakladajúcim členom pribudlo 8 nových členov a v marci 2007 sa 18 členom stala aj Slo-
venská republika.  
 

Tento proces bol zdĺhavý a trval od konca roku 2005, s vykonaným medzinárodným auditom za-
čiatkom roku 2006, ktorý vykonala komisia určená stálym výborom z Anglicka a Švajčiarska  
s cieľom posúdiť schopnosť našej krajiny dosiahnuť zhodu s požiadavkami dohovoru a potvrdiť plat-
nosť opatrení týkajúcich sa pristúpenia. Kontrolná skupina predložila  stálemu výboru správu 
o kontrole, na základe ktorej stály výbor prijatie SR odporučil.  

Hodnotenie Slovenskej republiky je prílohou tejto Výročnej správy v Anglickom jazyku. 
 
Každý z členských štátov môže pri vývoze do ostatných členských štátov Dohovoru použiť spo-

ločnú  “konvenčnú značku“( Common Control Mark - CCM), ktorá sa uznáva bez ďalšieho skúšania 
a značenia za platnú v  súlade s povolenými rýdzosťami  krajiny importu. Uznávanie konvenčných  
značiek v jednotlivých členských štátoch Dohovoru je zabezpečené v zmysle Dodatkov I .a II. 
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k zmluve o dohovore. (Dodatky I. a  II. ,Postupy ). Pravidlá konvencie v uvedených prílohách určujú 
nie len vymedzenie pojmov, technické požiadavky ale aj spôsob skúšania, povolené rýdzosti, možnosti 
označovania, metódy stanovenia a odberu vzoriek. 

 
Slovenská republika bola na zasadaniach Stáleho výboru, ktorý je riadiacim orgánom Dohovoru a 

pri rokovaniach o pristúpení k Dohovoru zastúpená riaditeľom Puncového úradu. Následne PÚ SR 
pripravil prístupové dokumenty na schválenie vláde SR, parlamentu a na odporučenie k podpísaniu 
Dohovoru Prezidentom Slovenskej republiky. 

 
V priebehu roku 2006 prebehli všetky procesné úkony potrebné na prijatie SR za člena Dohovoru. 

Prístupové rokovania boli ukončené podpísaním medzinárodnej zmluvy a jej uložením u Depozitára 
Dohovoru, ktorým je Švédske kráľovstvo. Vo februári 2007 bolo na zasadaní Stáleho výboru Dohovo-
ru oficiálne oznámené pristúpenie Slovenskej republiky k tejto medzinárodnej zmluve. 

 
Minister hospodárstva poveril riaditeľa Puncového úradu zastupovaním SR na rokovaniach Stále-

ho výboru. Puncový úrad bol ustanovený ako autorizovaný zástupca SR vo veciach spojených 
s presadzovaním a plnením úloh vyplývajúcich z Dohovoru. 
 

Zavedením zákona č.10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov do praxe sa naše pun-
covníctvo zaradilo medzi moderné európske systémy. To vytvára pevný základ pre výkon činnosti 
v budúcom období. Puncový úrad má akreditované hlavné činnosti „stanovenie obsahu zlata kupelač-
nou metódou a stanovenie obsahu striebra potenciometrickou titráciou“ na všetkých pracoviskách, čo 
je hlavným predpokladom neustálej racionalizácie pracovných postupov a ich uvádzania do súladu so 
stavom poznania a techniky v medzinárodnom meradle. To dáva dobrý predpoklad k spoľahlivému 
zabezpečeniu kontroly dodržiavania nulovej negatívnej tolerancie. Dôležitú úlohu zohrala akreditácia 
aj pri posudzovaní zhody v rámci prístupového procesu k dohovoru. Akreditácia sa v tomto prípade 
považovala automaticky ako schopnosť úradu preukázať zhodu. V strednodobom výhľade počíta Pun-
cový úrad s akreditáciou ďalších činností. Akreditácia so sebou nesie väčšiu akceptovateľnosť úradu 
a medzinárodné uznanie. 
 

V medzinárodnom meradle počíta Puncový úrad aj v budúcom období s úzkou spoluprácou 
s krajinami V4. Cieľom koordinácie je spoločný postup pri presadzovaní záujmov po pripojení našich 
krajín k EÚ.  Puncový úrad obhajuje na všetkých jednaniach v rámci medzinárodných organizácií, 
v ktorých je zastúpený,  záujmy slovenských klenotníckych výrobcov a bohaté tradície nášho puncov-
níctva. Puncový úrad je pripravený pomáhať klenotníckym výrobcom, najmä pokiaľ ide o uznávanie 
našich puncových značiek v krajinách EÚ.     

 
V súlade s ustanovením § 9 ods.1 písm. m/ puncového zákona začne Puncový úrad v priebehu roku 

2007 vykonávať realizáciu cenností, ktoré štát nadobudol podľa osobitných predpisov alebo medziná-
rodných zmlúv. Za tým účelom bol v minulom roku vypracovaný pokyn, ktorý bol postúpený na 
schválenie na Ministerstvo hospodárstva SR. Doposiaľ bola realizácia cenností v kompetencii úradov 
miestnej štátnej správy. Tie na to však neboli personálne ani technicky vybavené a tak výrobky 
z drahých kovov ležali v trezoroch aj niekoľko desaťročí. Puncový úrad už obdržal cennosti z niekoľ-
kých úradov a cennosti sú priebežne preberané do trezorov úradu. 

       
Puncový úrad má technický aj ľudský potenciál zabezpečovať v budúcom období ďalšie činnosti 

vyplývajúce zo vstupu SR do EÚ. V priebehu roku 2006 sa začal uskutočňovať legislatívny proces na 
certifikáciu surových diamantov, kde Puncový úrad bude vykonávať expertíznu činnosť pre Colné or-
gány z dôvodu Direktívy EK 2368/20002 známu pod názvom Kimberley proces. Problematika sa bude 
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riešiť novelou Puncového zákona a koncom roku 2006 Legislatívna rada vlády návrh novely Puncové-
ho zákona posunula do Národnej rady Slovenskej republiky. 
 

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a prijatím Slovenskej republiky za člena Vieden-
skej konvencie je pred nové úlohy postavená aj puncová inšpekcia. Okrem rozpoznávania 
a posudzovania pravosti puncových značiek krajín Európskej únie s nezávislým puncovníctvom  bude 
musieť v krátkom čase rozpoznávať a posudzovať aj značky Viedenskej konvencie. To bude klásť 
zvýšené nároky na odbornú zdatnosť inšpektorov a zlepšenie technického vybavenia, pretože na zákla-
de  doterajších skúseností sa dá predpokladať, že v dôsledku voľného pohybu tovarov a služieb sa na 
trh dostane aj tovar označený falošnými puncovými značkami.  
 

Z hľadiska približovania k štandardám EÚ sa Puncový úrad vybavil kvalitnými a modernými za-
riadeniami na určovanie striebra v zliatinách titračnými metódami a pripravujeme sa aj na stanovenie 
zlata titračnou metódou. V nadväznosti na moderné analytické metódy, ktoré požadujú vykonať analý-
zu vzoriek v roztoku, Puncový úrad  zakúpi zariadenie pre mikrovlnný rozklad kovových vzoriek 
v tlakovej nádobe. Takýto postup si vyžadujú hlavne vzorky s obsahom platiny, prípadne s obsahom  
kovov  platinovej skupiny. Bol zakúpený diódový laserový prístroj, ktorý je určený na laserové punco-
vanie klenotníckych výrobkov, kde nie je možné použiť metódu mechanického vyrazenia puncovej 
značky ( duté predmety, hodinkové puzdra, veľmi jemné výrobky a pod. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Činnosť organizácie 
 

 
 
 
 
 

Puncová kontrola 
 

Hlavným cieľom puncovej kontroly je ochrana oprávnených spotrebiteľských záujmov.  
 

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. 

 
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 obcho-
dovania a opravený tovar, pôvodne označený, ak sa pri oprave puncová značka poškodí alebo odstráni. 
Ostatný starý tovar možno predložiť na puncovú kontrolu.  

 

 
laserové označovacie zariadenie  
NAUTILUS  
 

  
Galvanická pokovovacia súprava slúži pre odstrá-
nenie stôp po  laserovom označovaní šperkov 
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Povinnej puncovej kontrole nepodlieha tovar smaltom úplne potiahnutý, tovar, pri ktorom má 
hmotnosť drahého kovu vzhľadom na hmotnosť ostatných použitých materiálov podradný význam, to-
var s veľmi nízkou hmotnosťou neprevyšujúcou u zlata 0,5 g a u striebra 3 g, cudzí tovar prepustený 
v colnom konaní do režimu s podmienečným oslobodením tovaru od dovozného cla alebo do režimu 
s ekonomickým účinkom, tuzemský tovar určený na prepustenie do režimu vývoz, starý tovar uvedený 
vo vyhláške č.143/2004 Z.z. a slovenské a zahraničné mince. Po vstupe Slovenskej republiky do Eu-
rópskej únie sa v zmysle ustanovenia § 54 ods.2 puncového zákona za úradne označený považuje aj 
tovar, ktorý je preskúšaný a označený nezávislým orgánom členského štátu Európskej únie podľa 
právnych predpisov tohto štátu.   
 

Hlavnými užívateľmi služieb Puncového úradu sú fyzické a právnické osoby, ktoré vyrábajú, pre-
dávajú alebo inak uvádzajú na trh výrobky z drahých kovov. Okrem toho Puncový úrad poskytuje 
služby v oblasti skúšania a označovania výrobkov z drahých kovov ako jediný v Slovenskej republike 
aj pre občanov.  
  

Napriek skutočnosti, že Puncový úrad SR je rozpočtovou organizáciou príjmy do štátneho rozpočtu 
vysoko prekračujú rozpočtované náklady úradu. 

 
V roku 2006 vykonala puncová kontrola 12 405 fakturovaných úkonov z toho 848 pre občanov. Aj 

keď počet domácich výrobcov klenotníckeho tovaru neustále stúpa (v roku 2006 boli pridelené výrob-
né značky 28 novým výrobcom a iba 8 výrobcovia činnosť ukončili). Okolo 350 domácich výrobcov 
využíva služby Puncového úradu cca jedenkrát za týždeň. Ostatných cca 150, najmä cezpoľných, vyu-
žíva služby Puncového úradu jeden až dvakrát za mesiac. Ku koncu roka 2006 Puncový úrad SR regis-
troval 249 dovozcov. Vstupom SR do EÚ ich počet rapídne stúpol. Prevažná väčšina z nich však dová-
ža tovar  iba pre vlastnú potrebu. Služby Puncového úradu využívajú nepravidelne podľa potrieb trhu.  
 

V priebehu roku 2006 sa výrazne prejavil nový fenomén v činnosti Puncového úradu. Je to využí-
vanie služieb pre zahraničných klenotníckych výrobcov a dovozcov. Sú to maďarskí podnikatelia, kto-
rí predkladajú klenotnícky tovar na vyskúšanie a označenie Slovenskými puncovými značkami. Vyu-
žívajú flexibilné a kvalitné služby našich pracovísk a v priebehu roku pracovisko v Bratislave využíva-
li dve firmy a predložili 27 krát tovar na vyskúšanie a označenie, v Košiciach dve firmy 48 krát 
a v Leviciach tri firmy 44 krát. Táto skutočnosť spôsobila, že Puncový úrad SR v roku 2006 dosiahol 
rekordný príjem vo výške viac ako 34 miliónov Sk. 
 

Medzi  najväčších tuzemských výrobcov, ktorí najčastejšie využívajú služby jednotlivých praco-
vísk Puncového úradu sú stále tí istí podnikatelia, ktorých sme uviedli už v roku 2005.  

 
Puncový úrad registruje osem domácich výrobcov klenotníckych zliatin: Sú to Zlatá huta s.r.o., 

Trenčín, Zlatokov  s.r.o., Trenčín, Plataurum TU, Košice, Safina Slovakia s.r.o.,  Bratislava, Mincovňa 
š.p., Kremnica, Agno s.r.o., Nové Zámky, IHT Ekometal s.r.o., Piešťany a Anton Wendl – Zlatníctvo 
AWOZ, Ivanka pri Dunaji. V roku 2006 úrad nezaregistroval žiadneho nového výrobcu zliatin. Po za-
vedení nulovej negatívnej tolerancie je spolupráca s výrobcami zliatin obzvlášť dôležitá, pretože dis-
tribúcia zliatin s nižšou rýdzosťou by spôsobila na trhu obrovské problémy ako aj finančné straty z ti-
tulu rozbitia tovaru. Puncový úrad vykonáva pravidelnú kontrolu technologickej úrovne výroby zliatin 
a spoľahlivosti  vykonávania chemických skúšok. 
 

Skúška rýdzosti klenotníckeho tovaru, ktorý je vyrobený z registrovaných zliatin, sa vykonáva ne-
deštruktívnym spôsobom na skúšobnom kameni za pomoci skúšobných ihiel a skúšobných kyselín, a-
lebo pomocou X - testu. Ak uvedená skúška nie je preukázaná, vykoná sa skúška rýdzosti chemicky. 
Chemická skúška rýdzosti sa vykoná vždy, ak je tuzemský alebo cudzí tovar vyrobený 
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z neregistrovanej zliatiny. V prípade starého tovaru je možné skúšku vykonať iba so súhlasom pred-
kladateľa. Ak s tým predkladateľ nesúhlasí, Puncový úrad starý tovar vráti. 

 
V priebehu roka 2006 bolo na puncovú kontrolu predložených celkom 1 443 263 ks klenotníckeho 

tovaru z drahých kovov o celkovej hmotnosti viac ako  8 861 kg, z toho:  
� 38 ks platinového tovaru o celkovej hmotnosti 262,25 g, 
� 688 446 ks zlatého klenotníckeho tovaru o celkovej hmotnosti 1 899 979 g, 
� 754 817 ks strieborného klenotníckeho tovaru o celkovej hmotnosti 6 960 748 g. 
 

V zmysle ustanovenia § 13 ods.3 puncového zákona sú dovozcovia povinní označovať dovážaný 
klenotnícky tovar, predložený na puncovú kontrolu, pridelenou zodpovednostnou značkou. Dovozco-
via, ktorí nie sú na túto činnosť personálne ani technicky vybavení, využívajú služby Puncového úra-
du. V hodnotenom období Puncový úrad označil zodpovednostnou značkou  86 174  ks klenotníckeho 
tovaru.    
 

Okrem toho puncová kontrola v hodnotenom období vykonala 1 940 chemických skúšok, 2 374 
skúšok starého tovaru na skúšobnom kameni a pretavila viac ako 9 kg zlata a 2 kg striebra. Podiel 
jednotlivých pracovísk Puncového úradu na celkových výkonoch je uvedený v tabuľke. 
 

Skúšanie a označovanie tovaru Skúšky materiálu Tavenie 
Rok 2006 

Platina Zlato Striebro chemické na kameni zlato  striebro  

ks 38 688 446 754 817 1 940 2 374 - - PÚ SR 
Celkom g 262 1 899 979 6 960 748 - -  8 617  2 162  

Z toho:         
ks 19 182 963 235 144 961 245 - - OPK 

Bratislava g 156 455 032 2 237 503 - - 6 279 1 530 

ks 12 223 363 270 511 569 305 - - pobočka 
Trenčín g 63 591 417 2 791 992 - - 1 379 629 

ks 3 175 038 161 524 410 1 788 - - pobočka 
Košice g 21 590 781 1 338 841 - - 959 2,7 

ks 4 107 082 87 638 0 36 - - expozitúra 
Levice g 21 262 747 592 412 - - 0 0 

 
Množstvá opuncovaných zlatých a strieborných klenotníckych výrobkov v kusoch a v kilogramoch 

v rokoch 2001 – 2006 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 index 05/04 

ks 919 499 855 398 779 207 646 376 621 381 688 446 1,11 
zlato 

kg 2 203 2 076 1 913 1 669 1 681 1 900 1,13 

ks 784 408 970 390 915 902 511 669 568 618 754 817 1,32 
striebro 

kg 3 733 4 720 5 087 4 135 5 124 6 961 1,36 

 
 

Z údajov v tabuľke, ako aj z predložených tabuľkových príloh  1 – 6 je evidentné, že hodnotený 
rok 2006 bol výrazne úspešnejší ako predchádzajúci, nakoľko index rastu u zlata bol o vyše 13 % 
a u striebra dokonca o 36 % vyšší, okrem tavenia zlata a striebra, kde sme zaznamenali pokles predlo-
žených objemov. Indexy rastu sú uvedené v tabuľkovej prílohe č.3. Dôvodom tohto nárastu je už uve-
dená skutočnosť príchodu maďarských podnikateľov a využívanie služieb Puncových úradov. Tovary 
vyskúšané a označené u nás si podnikatelia odnášajú a umiestňujú na maďarskom klenotníckom trhu. 
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Domáca produkcia sa na trhu s novým zlatým klenotníckym tovarom podieľa 38,1% zvyšných     

61,9 % sa kryje dovozom. V roku 2006 bolo na náš trh umiestnených 1 865 kg nového zlatého tovaru, 
čo je oproti predchádzajúcemu roku o 184 kg viac. Domácej produkcia predstavuje približne rovnaký 
objem ako v roku 2005. V  dovoze sa však objem zvýšil o 235 kg. Množstvo predloženého starého to-
varu je o  niečo nižší ako v roku 2005. 

 
Domáca produkcia sa mierne zvýšila  na trhu so strieborným klenotníckym tovarom. Podiel domá-

cej produkcie je iba 11,8 % a je ešte o1 % nižší ako v predchádzajúcom roku napriek tomu, že objem 
výroby je oproti roku 2005 vyšší. Zvyšný dopyt sa kryje dovozom. V roku 2006 sa doviezlo o 1 693 kg  
viacej strieborného klenotníckeho tovaru ako v predchádzajúcom roku. Množstvá predloženého zlaté-
ho klenotníckeho tovaru a podiel na trhu je zrejmý z tabuliek a grafov uvedených v prílohe 7 a 9. 
 

Puncovú kontrolu vďaka zvýšeniu jedného pracovného miesta na pobočke v Košiciach zabezpeču-
je spolu 21 zamestnancov včítane vedúcich. V roku 2006 pripadlo na jedného výkonného pracovníka 
puncovej kontroly vyskúšať a označiť takmer 85 000 kusov tovaru, čo je oproti roku 2005 nárast 
o 10.000 ks t.j. o 100% na jedného zamestnanca. Zavedením nulovej negatívnej tolerancie sa 
v súčasnom období kladie oveľa väčší dôraz na kontrolu rýdzosti predkladaného tovaru. Tým sa kom-
penzuje menšia vyťaženosť pracovníkov puncovej kontroly na niektorých pracoviskách vyplývajúca 
z označenia menšieho objemu klenotníckeho tovaru oproti predchádzajúcim rokom.  Skúšanie 
a označovanie tovaru zaberá cca 80% pracovného času výkonných zamestnancov puncovej kontroly. 
Zvyšný čas je venovaný skúškam materiálov, ktoré nepodliehajú povinnému puncovaniu, vedeniu ad-
ministratívnej agendy, prípravným prácam, odvodu tržieb a plneniu ďalších úloh nevyhnutných pre 
zabezpečenie chodu prevádzky. V prípade potreby sa vybraní pracovníci zúčastňujú aj výkonu punco-
vej inšpekcie. 

 
Naďalej najviac zlatého a strieborného klenotníckeho tovaru sa na náš trh dováža z Talianska. Na 

druhom mieste v dovoze zlatého tovaru už figuruje Maďarsko i keď už bolo spomenuté, že klenotnícke 
výrobky sa neumiestňujú na Slovenskom klenotníckom trhu. Predložené objemy tovarov však kvalifi-
kujeme ako dovoz.  V prípade strieborného klenotníckeho tovaru patrí druhé miesto Turecku a oproti 
minulému roku 2005 vymenilo v poradí Thajsko. Podiel ostatných krajín je zanedbateľný. Množstvá 
zlatých a strieborných klenotníckych výrobkov dovezených z jednotlivých krajín a podiel týchto krajín 
na našom trhu je zrejmý z tabuliek a grafov uvedených v prílohách. 
 

V klenotníckom tovare predloženom na puncovú kontrolu v roku 2006 bol zistený aj tovar, ktorý 
nemal predpísaný stav alebo rýdzosť. Najčastejšie išlo o: 

 
� Au a Ag  tovar nižšej ako najnižšej zákonnej rýdzosti, 
� tovar  inej ako deklarovanej rýdzosti,  
� strieborný tovar povrchovo upravený niklom alebo s niklovou alebo medenou medzivrstvou, 
� neskompletizovaný zlatý alebo strieborný tovar, 
� tovar neoznačený výrobnou  značkou, nepovolené kombinácie a pod. 
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Špecifikácia a množstvo chybného zlatého a strieborného tovaru sú uvedené v tabuľke. 
 

 
 
 

Špecifikácia tovaru - zlato 

Bratislava   Trenčín   Košice Levice Spolu 

Tovar nižšej ako najnižšej zákonnej rýdzosti ks 23   194 4  221 
  g 89,20   464,95 8,15  562,3 
Tovar nižšej ako deklarovanej rýdzosti ks 342  2 18  125  487 
  g 1461  1,1 89,65  170  1721,75 
Tovar vyššej ako deklarovanej rýdzosti ks   4 0    4 
  g   46,65     46,65 
Predložený tovar už opuncovaný ks 30 13  0   43 
  g 93,65 46,10     139,75 
Tovar s nedovolenou kombináciou Au-obyč.kov ks  2   2 
  g  33,55   33,55 
Tovar s povrchovou úpravou obyčajným kovom ks   3  3 
 g   32,5  32,5 
Tovar neoznačený výrobnou značkou ks 121 58     179 
  g 344,80 74,65     419,45 
Tovar z neregistrovanej zliatiny ks   29     29 
  g   31  0   31 
Doznačenie tovaru rýdz. číslicou, storno značka ks 601  1062    1663 
  g 2 892,20  36030,55    8922,75 

ks 1117 1170 215 129 2 631 Chybný tovar celkom: 
g 4 881 6 263,6 3587,1 178,15 11 910 

 
Z tabuľkového prehľadu vyplýva, že v roku 2006 bolo puncovou kontrolou zachytených 2 631 ks 

chybného zlatého tovaru o celkovej hmotnosti viac ako 11,9 kg. Tovar s odstrániteľnou chybou bol 
v súlade s puncovým zákonom vrátený predkladateľovi a označenie bolo vykonané po jej odstránení. 
Ostatný chybný zlatý tovar bol buď rozbitý alebo po zložení peňažnej zábezpeky vyvezený mimo ú-
zemia Slovenskej republiky.  Oproti roku 2005 je to nárast o 372 kusov a 2 632 g   

 

Špecifikácia tovaru - striebro Bratislava  Trenčín  Košice Levice Spolu 

Tovar nižšej ako deklarovanej rýdzosti ks 302 18 449 71 840 
  g 1479  179 3 196 240 5094 
Tovar nižšej ako najnižšej zákonnej rýdzosti ks 24    18   42 
  g 328    264   592 
Tovar povrchovo upravený niklom, s medzivrstvou   ks 80 588 1327  2  1997 
  g 785 3203 10377  6  14371 
Predložený tovar už opuncovaný ks 45  5  50 
  g 439  40  479 
Tovar s nedovolenou kombináciou Ag-obyč.kov ks 27  126 77    230 
  g 322 769  528    1619 
Tovar s vyššou ako deklarovanou rýdzosťou ks 4921 11013   15934 
 g 26230 64949   91179 
Tovar neoznačený výrobnou značkou ks 40      40 
  g 611      611 
Tovar z obyčajného kovu deklarovaný ako strieborný ks    84   84  
  g    113   113  
Doznačenie tovaru rýdz. číslicou, storno značka ks 82 2365 0  2447 
 g 947 48159 0  49106 

ks 5 521 14 110 1 960 73 21 664 Chybný tovar celkom: 
g 31 141 117 259 14 518 246 163 164 
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V hodnotenom období bolo oproti roku 2005 puncovou kontrolou zistené menšie množstvo chyb-
ného strieborného tovaru. Prevažnú väčšinu tvoril tovar s vyššou alebo nižšou rýdzosťou ako deklaro-
val predkladateľ. Uvedený tovar bol v súlade s puncovým zákonom označený puncovou značkou vyš-
šej alebo nižšej zákonnej rýdzosti. Tovar s nižšou ako najnižšou zákonnou rýdzosťou, tovar upravený 
niklom a tovar kombinovaný s obyčajným kovom bol rozbitý, resp vrátený predkladateľovi za účelom 
vývozu mimo SR, ak o to požiadal. Prevažná časť chybného tovaru z dovozu bola predkladateľom po 
zložení peňažnej zábezpeky vyvezená mimo územia SR. Klamlivé označenie bolo z tovaru odstránené. 
Tovar neoznačený výrobnou značkou alebo zleštenou výrobnou značkou bol vrátený predkladateľom 
na označenie. 
 

Stále  venujeme zvýšenú pozornosť  kontrole obsahu niklu v bielych klenotníckych zliatinách zla-
ta. Použitie niklu nie je prípustné  ako galvanická povrchová úprava šperkov, tak isto nie je prípustné  
jeho použitie v galvanických medzivrstvách.  V prípade, že táto chyba bola Puncovým úradom zistená, 
bol chybný tovar rozbitý, prípadne vrátený predkladateľovi, ak o tento oznámil, vývoz tovaru mimo 
územia SR. Nikel a jeho zlúčeniny patria v zmysle platných predpisov medzi látky, ktorých uvedenie 
na trh je obmedzené alebo zakázané. Puncový úrad tak významnou mierou prispieva k ochrane zdravia 
spotrebiteľov.  
 

Dôsledným a kvalitným výkonom puncovej kontroly zabezpečuje Puncový úrad ochranu oprávne-
ných spotrebiteľských záujmov a prispieva k odhaľovaniu a potláčaniu nekalých  praktík na trhu 
s klenotníckym tovarom.   
 
 
 
Puncová kontrola medailí 
 
 

Puncová kontrola medailí sa vykonáva podľa osobitného režimu a klasickým spôsobom. V osobit-
nom režime je puncová značka umiestnená v razidle a každá emisia vyrazených medailí sa kontroluje 
chemickou analýzou dopredu zaslaných vzoriek. V priebehu roka 2006 bolo vyhotovených 86 proto-
kolov o vyhotovení diela s puncom v razidle. Podľa tohto zvláštneho režimu bolo vyrazených spolu 
12 775 kusov medailí z drahých kovov. Medaile boli vyrábané zo zliatin zlata a striebra 
v nasledovných rýdzostiach – 999 a 925 promile striebra, 999,986,900,750,585 promile zlata.  
 

Všetky razidlá s puncom po vyrazení emisie medailí sú komisionálne demonetizované. 
Demonetizácia opotrebovaných razidiel s puncom v razidle sa  vykonáva komisionálne za účasti 
zástupcov PÚ SR a Mincovne š.p. Kremnica, v súlade so smernicou č.9/97 pre evidenciu a bezpečnosť 
výrobkov s úradným označením.  O vykonanej demonetizácii sa vyhotovuje protokol.  
 

Klasický spôsob výkonu puncovej kontroly medailí spočíva v predložení vyrazených medailí na 
Puncový úrad, k overeniu rýdzosti a k následnému označeniu puncovou značkou príslušnej zákonnej 
rýdzosti. 
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Ukážka medailí s puncom v razidle 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola nad razbou slovenských mincí. 

 

Ukážky medailí s puncom v razidle 
 

 

 
 

 

Gašparovič - Putin 
 

 

Ukážka puncovania medailí 
 

  

Ukážky opuncovaných medailí 
Pápež Ján Pavol II 
 

 



   14

 
 
V zmysle § 32 puncového zákona vykonáva Puncový úrad kontrolu nad razbou pamätných sloven-

ských mincí. Spôsob výberu vzoriek mincí  na overenie rýdzosti upravuje § 16 vyhlášky č.143/2004 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia puncového zákona.  

 
V roku 2006 bola vykonaná kontrola nad razbou strieborných a zlatých pamätných slovenských 

mincí vydaných  NBS.   
 

 
Vyobrazenie emitovaných pamätných mincí :  

 
Strieborné mince /Ag/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zlaté mince /Au /: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ag minca v nominálnej hodnote 500 Sk 
 „ Ochrana prírody a krajiny“ 
– Národný park Muránska planina“ 
obsah striebra 925‰ 
 

 

Ag minca v nominálnej hodnote 200 Sk 
„Karol Kuzmány“  
– 200. výročie narodenia“ 
Obsah striebra 900 ‰ 

 

 

Au minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk 
 „ Mojmír II.“- 1 100 . výročie úmrtia“ 
 obsah zlata – 900 ‰ 
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Puncová inšpekcia 
 

Puncová inšpekcia je vykonávaná v súlade s ustanovením § 9 ods.1 písm. c/ zákona NR SR           
č. 10/2004 Z. z. Práva a povinnosti puncovej inšpekcie sú  vymedzené ustanoveniami §§ 44 a 45 pun-
cového zákona. Hlavný dôraz pri výkone puncovej inšpekcie u výrobcov  a obchodníkov je kladený 
najmä na to: 
 
� označený či  tovar ponúkaný na predaj alebo za tým účelom skladovaný neunikol  puncovej kon-

trole a či je rýdzostným číslom, pokiaľ tak zákon ustanovuje, 
� či rýdzosť a zloženie klenotníckych zliatin zodpovedá platným normám, 
� či kontrolované subjekty dodržiavajú ostatné povinnosti ustanovené puncovým zákonom. 
 
     Výkon puncovej inšpekcie zabezpečuje Odbor puncovej inšpekcie Bratislava  (ďalej len „OPI“) 
a ním riadené oddelenie puncovej inšpekcie  na pobočke v Košiciach. Puncovú inšpekciu vykonávajú 
dve inšpekčné dvojice.  Sú vytvorené aj ďalšie dve záložné dvojice zo zamestnancov puncovej kontro-
ly. Tretiu záložnú dvojicu tvorí vedúca OPI a vedúca vnútornej kontroly. 

 
Puncová inšpekcia  je vykonávaná v súlade s harmonogramom  inšpekčnej činnosti a na základe 

písomného poverenia riaditeľa alebo ním poverenej osoby, ktorým sú inšpektori povinní sa preukázať 
pri zahájení puncovej inšpekcie. Inšpektori sa preukazujú aj služobným preukazom a v prípade vyžia-
dania zo strany kontrolovaného subjektu aj občianskym preukazom. 

 
Plán kontrol na rok 2006  bol vypracovaný  pre pracovníkov puncovej inšpekcie v Bratislave, Ko-

šiciach a pre alternatívnych pracovníkov v Trenčíne. Tí súbežne vykonávajú prácu v puncovej kontrole 
a podľa pracovných možností aj puncovú  inšpekciu v blízkej lokalite. Dohľad nad výkonom práce in-
špektorov podľa schváleného plánu vykonáva riaditeľ úradu a vedúca odboru puncovej inšpekcie 
a vedúca vnútornej kontroly . Kontroly sú vykonávané náhodne a z kontroly sa vyhotoví záznam. 
Plán kontrol bol stanovený na výkon 210 kontrol. Z nich 100 bolo priamo adresných z vedenej databá-
zy podnikateľov s drahými kovmi na PÚ SR , zvyšný počet nebol  priamo špecificky určený, obsaho-
val výkon kontrol na základe sťažností, podnetov, podkladov z puncovej kontroly a náhodných  výbe-
rov. Výkonom vonkajších kontrol sa zistilo, že počet  porušení puncového zákona č. 10/2004 Z. z. na-
ďalej pretrváva. Pri výkone neplánovaných kontrol sa identifikovalo niekoľko  falošných značiek na 
dovozových výrobkoch z drahých kovov ale i v záložniach. Viac zistení pretrváva na neoznačenom to-
vare platnými puncovými značkami. 
 

Okrem plánovaných inšpekcií puncová inšpekcia riešila sťažnosti  zákazníkov. V roku 2006 to boli 
i podnety odstúpené zo SOI na podnikateľské  subjekty vo Vrábľoch, v Žiline, v Zlatých Moravciach 
a vo Veľkom Mederi. Sťažnosti boli vo väčšine prípadov opodstatnené, boli zistené závažné porušenia 
 puncového zákona. 
 

Z vykonaných kontrol v roku 2006 vyplýva, že pravidelný výkon kontrol na registrovaných 
i náhodne nájdených prevádzkach je nevyhnutný. Výskyt vysoko kvalitne vyhotovených falošných 
značiek je dôkazom toho, že je naďalej potrebné odoberať vzorky výrobkov na posúdenie pravosti 
značiek počítačom.  
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Puncová inšpekcia vykonala spoločné kontroly s pracovníkmi odboru colnej  kriminality. Ukázalo 
sa, že táto spolupráca je pre obidva orgány veľmi prospešná. Zistenia závažných porušení /hlavne fa-
lošné značky na dovozovom tovare, neoznačený a nelegálne dovezený tovar/ dáva Puncová inšpekcia 
na doriešenie Oddeleniu colnej kriminality, ako i orgánom činným v trestnom konaní. 

 
Z dôvodu výkonu pravidelnej inšpekcie u podnikateľov podnikajúcich v oblasti drahých kovov na-

rastá množstvo predkladaného tovaru / starý, dovezený zo zahraničia, domáci/ na puncovú kontrolu 
PÚ SR. Puncová inšpekcia za rok 2006 vykonala 232 kontrol, čo je 110% plánovaných kontrol. Pre-
hľad o uložených, uhradených a neuhradených pokutách do roku 2006, počtu vykonaných kontrol 
a uložených správnych konaní je uvedený v tabuľkách a grafoch v prílohách č. 9 a 10.  

Falošná puncová značka 18. typu zachytená puncovou in-
špekciou v Košiciach 
 

Falošná puncová značka 19. typu zachytená puncovou in-
špekciou v Košiciach 
 

 
Falošná puncová značka 16. typu zachytená puncovou in-
špekciou v Košiciach 
 

Falošná puncová značka 17. typu zachytená puncovou 
inšpekciou v Košiciach 
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Výskyt falošných puncových značiek nie je len problémom Slovenska. S obdobnými problémami 
sa potykajú všetky okolité štáty. Preto sú pre pracovníkov puncovej inšpekcie organizované odborné 
semináre a konferencie, na ktorých sa navzájom informujú o zachytených falzifikátoch a prístrojovej 
vybavenosti. Intenzívne konzultácie prebiehajú najmä s českou stranou,  pretože v rámci puncovej únie 
používajú obidve krajiny rovnaké puncové značky. Posledná medzinárodná konferencia, venovaná u-
vedenej problematike, za účasti krajín V4, pobaltských štátov a Ukrajiny bola v decembri 2005 vo 
Varšave.      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reťaz z vnútra strieborná no na povrchu pozlátená 
o hmotnosti 280 g 
 

Maďarská puncová značka pre tovar z dovozu platná 
v predchádzajúcom období 
 

 

Odlievaná puncová značka zistená puncovou inšpekciou v 
Košiciach 

Porovnanie odliatej puncovej značky s vyrazenou pravou 
puncovou značkou 
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Vďaka tlaku zo strany puncovej inšpekcie sa veľmi pomaly, ale predsa, zlepšuje aj situácia 
v oblasti predaja starého zlatého tovaru v záložniach a bazároch. Postupne čoraz viac záložní zo Zá-
padného a Stredného  Slovenska predkladá tovar na puncovú kontrolu. Oproti roku 2005 je zazname-
naný nárast predložených objemov starého tovaru. 
 

Falzifikáty starého klenotníckeho tovaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Spolupráca s ostatnými orgánmi štátnej správy 
 

Aj v roku 2006 pokračovala puncová inšpekcia v aktívnej spolupráci so Slovenskou obchodnou in-
špekciou. V hodnotenom období bol vykonaný celý rad spoločných inšpekcií v predajniach klenotníc-
keho tovaru.   
 

Úzka spolupráca pokračovala aj s Colnou správou SR, ktorej cieľom bolo odhaliť podnikateľské aj 
nepodnikateľské subjekty, ktoré dovážajú klenotnícky tovar z drahých kovov a tento nepredkladajú na 
puncovú kontrolu. Okrem toho boli vykonané spoločné inšpekcie u subjektov predávajúcich tovar 
označený falošnými puncovými značkami. V roku 2006 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi PÚ 
SR a Colnou správou SR. 

 
Puncový úrad spolupracuje so živnostenskými úradmi v prípadoch, keď puncová inšpekcia odhalí 

podnikanie v oblasti drahých kovov bez živnostenského oprávnenia.  
 
 
Spolupráca so stavovskými organizáciami a podnikateľskými subjektami 
 

Puncový úrad pokračoval v spolupráci so stavovskými organizáciami „Asociáciou zlatníkov Slo-
venska“ a „Cechom zlatníkov Bratislavy a okolia“. Puncový úrad sa podľa možnosti zúčastňuje na za-
sadnutiach týchto organizácií a konzultuje s nimi situáciu v oblasti klenotníckej výroby a analyzuje 
predpokladaný vývoj.  V roku 2006 sa stavovské organizácie zaujímali hlavne o uznávanie našich 
puncových značiek v susedných krajinách a certifikácii surových diamantov, ako aj verifikácii fareb-
ných drahých kameňov na Puncovom úrade.  
 

Detailný pohľad šperku na ktorom je zošúchaná povrcho-
vá vrstva zlata 
 

Tovar z obyčajného kovu označený platnou puncovou 
značkou pre klenotnícky tovar zachytený puncovou in-
špekciou v Bratislave 
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Ďalšie činnosti 
 

Puncový úrad vykonáva ďalšie činnosti uložené puncovým zákonom a ostatnými všeobecne zá-
väznými právnymi predpismi. Medzi ďalšie činnosti vykonávané Puncovým úradom v zmysle vyššie 
citovaných právnych noriem patria: 
 
 
Prideľovanie a zrušovanie výrobnej značky 
 

V súlade s ustanovením § 49 ods.2 puncového zákona Puncový úrad na základe písomnej žiadosti 
výrobcu do 30 dní pridelí alebo zruší výrobnú značku vydaním rozhodnutia v správnom konaní. 
V roku 2006 bolo vydaných 28 rozhodnutí v správnom konaní o pridelení výrobnej značky (8 pre 
právnické osoby a 20 pre fyzické osoby) a 8 rozhodnutia v správnom konaní o zrušení pridelenej vý-
robnej značky pre fyzické osoby. Ku koncu roka 2006 bolo pridelených 660 výrobných značiek. 
Z uvedeného počtu bolo 42 výrobných značiek zrušených z dôvodov ukončenia výroby, smrti výrobcu 
a podobne. 

 
 
Prideľovanie a zrušovanie zodpovednostnej značky 
 

V súlade s ustanovením § 50 ods.1 puncového zákona Puncový úrad na základe písomnej žiadosti 
dovozcu do 30 dní pridelí alebo zruší zodpovednostnú značku vydaním rozhodnutia v správnom kona-
ní. V roku 2006 bolo vydaných 56 rozhodnutí v správnom konaní o pridelení zodpovednostnej značky 
(19 pre fyzické osoby a 37 pre právnické osoby)  a 4 rozhodnutie  o zrušení pridelenej zodpovednos-
tnej  značky pre právnickú osobu.  

 
 

Zliatiny drahých kovov, registrácia, evidencia a kontrola zlievarenských subjektov.   
  

Celkovo PÚ SR registruje 65 druhov rôznych klenotníckych zliatin s obsahom drahých kovov  (Pt, 
Au, Ag) a jednu dentálnu zliatinu s obsahom zlata 650 ‰ zlata. V súlade s ustanovením § 53 puncové-
ho zákona zapíše Puncový úrad do registra zliatinu, ktorá má zákonnú rýdzosť, zodpovedá podmien-
kam uvedeným v § 17 ods.3, a ktorú chemicky preskúšal. Zápis sa uskutoční na základe písomnej žia-
dosti výrobcu po zaplatení správneho poplatku. 
V priebehu roka 2006 bola na PÚ SR zaregistrovaná jedna klenotnícka zliatina zlata o rýdzosti  
750 ‰, pod obchodným názvom „MILUNA“. Žiadateľom o registráciu bola firma  SPIRIT Slovakia 
s.r.o., so sídlom v Bratislave. 
 
 
Vydávanie osvedčení o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti 
 

V zmysle § 52 puncového zákona a prílohy č.2 živnostenského zákona vydáva Puncový úrad na 
základe žiadosti uchádzača o prevádzkovanie živnosti „zlievanie drahých kovov“ osvedčenie o splnení 
ďalších podmienok odbornej spôsobilosti po preskúmaní spoľahlivosti výsledkov chemických analýz 
a po previerke technologickej úrovne výroby. Zo strany podnikateľských subjektov v roka 2006 nebola 
podaná žiadna žiadosť pre vydanie osvedčenia o prevádzkovanie viazanej živnosti – zlievanie drahých 
kovov. 

 
 



   20

K hodnotenému obdobiu je zaregistrovaných  8 už vyššie uvedených podnikateľských subjektov 
vykonávajúcich zlievarenskú činnosť v oblasti drahých kovov v zmysle puncového zákona. 

- Zlatá huta spol. s.r.o. Trenčín  
- Zlatokov spol. s.r.o., Trenčín 
- Plataurum TU - Košice 
- Safina Slovakia 
- Mincovňa š.p. Kremnica 
- AGNO s. r. o., Nové Zámky 
- IHT Ekometal s. r. o.,  Piešťany 
- Zlatníctvo „AWOZ“, Anton Wendl, Ivanka pri Dunaji 

 
Spoľahlivosť výsledkov chemických skúšok  Puncový úrad pravidelne overuje formou kruhových 

analýz zaslaných vzoriek, ako aj odberom vzoriek z polotovarov vyrábaných jednotlivými subjektami 
a následnou kontrolou ich rýdzosti vo vlastných laboratóriách. 
 
 

Akreditácia laboratórií   
 

      V roku 2006 bolo Slovenskou národnou akreditačnou službou udelené skúšobným laboratóriám 
PÚ SR  osvedčenie o akreditácii. Toto osvedčenie deklaruje, že všetky skúšobné laboratóriá PÚ SR sú 
spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálnochemické skúšky klenotníckych, bižutérnych, medailér-
skych a iných zlatníckych a strieborníckych  výrobkov zo zlata a striebra, polotovarov a mincí vyrobe-
ných zo zlata a striebra, lístkového zlata a lístkového striebra, dentálnych zliatin nasledovnými metó-
dami:     
 
-  stanovenia zlata – kupelačnou metódou  STN EN ISO 11426   
-  stanovenie striebra potenciometrickou titráciou STN EN 31427+AC 

Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratória preukazujú plnením požiada-
viek medzinárodnej normy ISO/IEC 17025:2005. 
 
 Vybavenie akreditovaného skúšobného laboratória    
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Register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi   
 

Puncový úrad vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi v súlade s ustanovením      
§ 43 puncového zákona. Ku koncu roka 2006 bolo v registri zapísaných 2 942 právnických a fyzických 
osôb podnikajúcich v oblasti drahých kovov. Z uvedeného počtu je najmenej 490 subjektov nečinných 
t.j. sú zrušené alebo činnosť v oblasti drahých kovov pozastavili. Na základe poznatkov z terénu je 
možné konštatovať, že počet subjektov, ktoré nevyvíjajú žiadnu činnosť je oveľa vyšší. Veľa subjektov 
po skončení činnosti nesplní ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z puncového zákona.   

 
V roku 2006 písomne ohlásilo zahájenie činnosti v oblasti drahých kovov 99 fyzických  osôb a 63 

právnických osôb. V rovnakom období 71 subjektov ohlásilo ukončenie činnosti. Zároveň bolo otvo-
rených 148 maloobchodných predajní klenotníckeho tovaru, 48 záložní, 3 predajne starožitností. 28 
drobných výrobcov zahájilo výrobu klenotníckeho tovaru a 8 výrobu zrušili. Súčasne bolo zrušených 
97 nerentabilných prevádzkární. V hodnotenom období bolo v registri vykonaných celkom 736 rôz-
nych zmien.  
 
 
Účasť na legislatívnom procese 
 

V spolupráci s legislatívnym odborom Ministerstva hospodárstva  sa PÚ SR v roku 2006 podieľal 
na príprave novely zákona NR SR č. 10/2004 Z. z. (puncový zákon). Táto novelizácia bola iniciovaná 
z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky voči EÚ, ktorá vystupuje ako jeden z členov Certi-
fikačnej schémy Kimberleyského procesu(Kimberley Process Certification Scheme – KPCS) čo je ini-
ciatíva OSN v boji proti financovaniu vojnových konfliktov prostredníctvom predaja surových dia-
mantov. Z členstva EÚ v tejto iniciatíve vyplýva aj členským štátom prijať určité opatrenia vyplývajú-
ce z Nariadenia Rady ES č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského pro-
cesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi. Články tohto Nariadenia ustanovujú po-
vinnosti pre členské štáty zabezpečiť výkon štátnej správy pre účely predmetnej certifikačnej schémy a 
stanovujú proces výkonu kontroly dovozu, vývozu a tranzitu surových diamantov v rámci EÚ, a sú zá-
väzné aj pre SR. Z toho vyplynula povinnosť SR prispôsobiť svoju legislatívu v oblastí sankcií a kon-
troly  vnútorného trhu. 

 
Puncový úrad v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR inicioval rokovania s Ministerstvom 

financií a Colnými orgánmi, ako výkonnou zložkou, na príprave zmien v legislatíve SR. Z rokovaní 
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vyplynula potreba novelizácie ako puncového tak aj colného zákona. Prijatie novely puncového záko-
na je plánované na 1. polrok roku 2007. Návrh bol prerokovaný a schválený Legislatívnou radou vlády 
a postúpený do NR SR. 

 
V nadväznosti na výkon expertíznej činnosti v procese kontroly vnútorného trhu s neopracovaný-

mi diamantmi bude Puncový úrad SR poskytovať identifikáciu drahých kameňov ako službu verejnos-
ti. Týmto krokom vychádza v ústrety občanom, od ktorých prichádzali časté požiadavky na výkon ta-
kejto činnosti. Z tohto titulu sa v roku 2006 začali na PÚ SR budovať špecializované gemologické la-
boratóriá. 

 
Čo sa týka personálneho vybavenia, na Puncovom úrade sú v súčasnosti zamestnaní traja odborní-

ci  so vzdelaním v odbore technická mieralógia-gemológia. Na Puncovom úrade štyria zamestnanci už 
niekoľko rokov vykonávajú znaleckú činnosť v odbore drahé kovy a drahé kamene, klenoty a hodiny. 

    
 
Zabezpečenie odborných seminárov, príspevky do odborných časopisov 
 

Puncový úrad pravidelne prispieva do odborných časopisov, najmä do časopisu „Klenotník, hodi-
nár“ a do Slovenského odborného časopisu Opál. Vo svojich príspevkoch informuje čitateľov 
o výsledkoch svojej činnosti, upozorňuje odbornú aj laickú verejnosť na rôzne falzifikáty, falošné pun-
cové značky a iné problémy vyskytujúce sa na trhu s klenotníckym tovarom, podáva výklad právnych 
predpisov v oblasti puncovníctva a vyjadruje sa k aktuálnym problémom.     

 
 

Rozpočet Puncového úradu 
      

Puncový úrad je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpoč-
tovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR. Záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu boli pre našu 
organizáciu rozpísané listom MH SR číslo 298/2006 -2000 dňa 30. 01. 2006. Úprava rozpočtu bola 
rozpísaná listom MH SR číslo 724/2006-2200 dňa 04. 04. 2006, ďalej listom číslo 984/2006-2200 dňa 
15. 05. 2006, listom číslo 1247/2006-2200 dňa 20. 06. 2006 a listom číslo 2493/2006-2200  
dňa 18. 12. 2006.  
 

 

I. PRÍJMY spolu.           26 500 tis. Sk  
  v tom   Nedaňové príjmy (200)       26 500   
    z toho: administratívne a iné poplatky a platby 26 500     
                    

II. VÝDAVKY spolu           20 406 tis. Sk  
  v tom:  A. Bežné výdavky (600)       17 084   
    z toho: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610) 8 888     
      poistné a príspevky do fondov (620) 2 832     
      tovary a ďalšie služby (630)   5 226     
      bežné transfery (640)   138     
    B. Kapitalové výdavky (700)        3 268  
    z toho: obstarania kapitalových aktív   3 268     
                    
 

Ako je vidieť z tabuľky, na rok 2006 mal Puncový úrad predpísané príjmy vo výške 26 500 tisíc 
korún a výdaje vo výške 20 406 628 Sk 
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Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu. 
 

Celková hospodárska situácia v krajine, a najmä pohyb cien zlata na svetových  trhoch  má  vplyv  
na  vývoj  trhu s drahými kovmi a tým aj na stav plnenia príjmovej   časti   rozpočtu   Puncového   úra-
du  SR. 

 
Zvýšenie  objemu  predkladaných tovarov  v  hodnotenom  období  predstavuje v priemere 12 % v 

 porovnaní s rovnakým obdobím  predchádzajúceho  roka.  V  číselnom  vyjadrení  to predstavuje viac 
o 67 065 kusov  predmetov zo zlata a hmotnosť je vyššia o 218,9  kg. Priemerná hmotnosť zlatých 
šperkov z domácej výroby je 2,57 g, z dovozu 2,86 g  a u starého tovaru 4,086 g. Nepriaznivý vývoj na 
tuzemskom trhu so zlatým klenotníckym tovarom pokračuje neustálym znižovaním množstva predkla-
daného na puncovú kontrolu domácimi podnikateľmi.  Opačný vývoj má dovoz, množstvo opuncova-
ných šperkov z dovozu  narastá.  
 

Situácia na úseku predkladaných tovarov zo striebra je obdobná, kde  sa objem tovarov zvýšil  v 
priemere o 34,3 %. V kusoch to predstavuje množstvo  186 199  kusov, a hmotnosť je vyššia o 1 836,5 
kg. Naďalej pokračuje pokles šperkov z domácej výroby a starého tovaru. Priemerná hmotnosť strie-
borných šperkov z domácej výroby je 13,46 g, pri dovoze je to 8,84 g a priemerná hmotnosť striebor-
ných šperkov zo starého tovaru je 12,41 g.  
 

 Najväčší podiel na dovoze zlatého klenotníckeho tovaru má naďalej Taliansko až 46 % , Maďar-
sko 25,5 % a Turecko 20,5 %. U strieborného tovaru pretrváva Taliansko 52,5 %, Turecko  
16 %, Thajsko 12,5 %  a Maďarsko 9 %. 
 

 Vysoké percento dovozu z Maďarska predstavuje len požiadavky na služby a to opuncovanie kle-
notníckych tovarov, čo využívajú maďarskí podnikatelia z dôvodov poskytovania rýchlej a kvalitnej 
práce našich pracovísk v Košiciach, Bratislave ako aj na expozitúre v Leviciach. Tovar je po opunco-
vaní vyvážaný späť do Maďarska. 
 

V hodnotenom období bolo vykonaných spolu 1 940 chemických skúšok na obsah drahých kovov 
a 2 374 skúšok na kameni. Pretavené materiály s obsahom drahých kovov vážili spolu 11 000 g. Cel-
kovo bolo označených 1 443 263 kusov šperkov, čo predstavuje 5 843 kusov denne.  
 

Je potrebné poukázať na skutočnosť, že táto práca je mimoriadne náročná na zrak a fyzickú zdat-
nosť. Okrem zodpovednosti odborných zamestnancov za správnosť stanovenia rýdzosti drahých kovov 
je potrebné tovar označiť bezchybne, nakoľko všetky reklamačné konania idú na vrub zamestnanca 
a úradu. 
 

Za rok 2006 bolo vystavených 12 405 faktúr. Služby puncovej kontroly využíva priemerne 600 vý-
robcov a viac ako 250 dovozcov klenotníckeho tovaru. Puncová kontrola vedie register výrobných 
a zodpovednostných značiek a register klenotníckych značiek. Ročne pridelí a zruší priemerne 100 
značiek. V súčasnom období je registrovaných viac ako 600 výrobných a 250 zodpovednostných zna-
čiek. Puncová kontrola vykonáva tiež dohľad nad razbou slovenských mincí z drahých kovov a medai-
lí. Bez súhlasu puncovej kontroly nemôže výrobca odovzdať razbu odberateľovi. 
 

K 31. 12. 2006 boli pripísané na príjmový účet PÚ SR vedený v Štátnej pokladnici celkové príjmy  
v čiastke   34 780 tis. Sk čo predstavuje 131,2 % z celkového ročného plánovaného objemu príjmov. 
Rast príjmov je znázornený graficky v prílohe. 
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Položka 221 Administratívne poplatky - Skutočne dosiahnuté príjmy z výkonu puncovej kontroly za 
hodnotené obdobie sú o 3 555 tis. Sk vyššie ako v  roku 2005.  
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Položka 222 Pokuty a penále – Pokuty pripísané na  príjmový účet predstavujú čiastku 408 tis. Sk.  
   

Plán bol stanovený na výkon 210 inšpekcií. Z nich 100 bolo priamo adresných z vedenej databázy 
podnikateľov s drahými kovmi na PÚ SR , zvyšný počet nebol  priamo špecificky určený, obsahoval 
výkon inšpekcií na základe sťažností, podnetov, podkladov z puncovej kontroly a náhodných  výberov.  
Na PÚ SR máme zaregistrovaných 19 typov falošných značiek. V tomto roku inšpektori zachytili  9 
typov.   Inšpektori zadržali klenotnícky tovar, ktorý bol ponúkaný na predaj v rozpore s puncovým zá-
konom – neoznačený tovar v množstve 345 kusov o hmotnosti 1 585,5 g. 
 
Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu. 
  

Bežné výdavky boli v  roku 2006 čerpané na plnenie úloh na úseku puncovej kontroly a puncovej 
inšpekcie a v súvislosti so zabezpečením prevádzkových potrieb jednotlivých pracovísk. 

 

Položka 600 - bežné výdavky boli čerpané vo výške 15 884 tis. Sk čo predstavuje 99,9%. Čerpanie  
jednotlivých položiek a  pod položiek za obdobie  roka 2006 bolo nasledovné . Grafické znázornenie 
čerpania je priložené v prílohe. 
 

Položka 610 - mzdy - Pre rok 2006 bol našej organizácii stanovený limit 31 zamestnancov. Žiadosti 
PÚ SR na zvýšenie stavu zamestnancov pre pobočku v Košiciach bolo vyhovené a v mesiaci apríl 
2006 bol upravený na limit 32 zamestnancov. Určených bolo 28 štátnozamestnaneckých miest a 4 
miesta vo výkone práce vo verejnom záujme. V roku  2006  sme  mali  priemerný  prepočítaný  počet 
zamestnancov 31 . Vo fyzických osobách 32, z toho je 23 žien a 9 mužov. Priemerný vek zamestnan-
cov v roku 2006  43,7 rokov. Čerpanie mzdových prostriedkov je za rok 2006  vo výške 8 888 tis. 
Sk, predstavuje 100 % z ročného objemu a je zrejmé z nasledujúcej tabuľky:    
 

Čerpanie 
mzdových 

prostriedkov 

K 31.12. 
2005 

v tis. Sk 
 

K 31.12 
2006 
v tis. Sk 

 

 
Rozdiel 
 

K 31.12 
2005 

Fyz. počet 
zamestnancov 

 

K 31.12 
2006 

Fyz. počet 
zamestnancov 

 

 
Rozdiel 

Položka 610 7 863 8 888 + 1 025 31 32 + 1 
  Z toho:       
Položka 611 5 361 5 860 +   499 31 32 + 1 
Položka 612 1 692 1 770 +    78 30 32 + 2 
Položka 614 810 1 258 +  448 25 32 + 7 
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Položka 620- poistné - čerpanie vo výške 2 832 tis. Sk je 99,8 %, zodpovedá objemu vyčerpaných 
mzdových prostriedkov. Nevyčerpalo sa 5 600,- Sk. 
 
Položka 630 - tovary a služby - čerpanie je 99,7 % vo výške 5 226 tis. Sk. Nevyčerpaných zostalo 15 
tis. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je čerpanie na položke nižšie o 175 tis. Sk. Čerpanie 
podľa jednotlivých položiek  a pod položiek bolo v roku 2006 nasledovné. 
 

636 nájomné
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13%
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631 
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Položka 631 - cestovné výdavky boli čerpané v čiastke 364 tis. Sk t.j. 99,7 % z toho na zahraničné pra-
covné cesty  216 tis. Sk, -  podpoložka 631 002. 
 

Na 58 zasadnutí Viedenskej konvencie a Asociácie Európskych Puncových úradov rady v Ženeve 
sa zúčastnili dvaja zamestnanci PÚ SR. Odborné školenie  užívateľského programu na RTG spektro-
meter MIDEX v  Kleve  absolvovali  dvaja  zamestnanci. Na  pravidelné rokovanie  Riadiaceho  výbo-
ru EÚ pre oblasť Kimberley procesu vycestoval  v mesiaci máj jeden zamestnanec PÚ SR. V mesiaci 
máj sa konala v Taliansku  výstava  Vincenza ORO a ORO Macchine  2006.  Na výstave bolo možné 
rokovať na jednom mieste so všetkými významnými európskymi a aj svetovými výrobcami klenotníc-
kych zliatin aj technologických zaradení  a oboznámiť sa s najnovšími trendmi v oblasti klenotníckej 
výroby. Účastníkmi pracovnej cesty boli štyria zamestnanci PÚ SR.  Na zahraničnú pracovnú cestu do 
Českej republiky, kde sa  v mesiaci jún 2006 konala porada  inšpektorov puncovej inšpekcie vycesto-
val jeden zamestnanec.  Na  Puncové úrady  do Lvova, Vinice a  Kyjeva na Ukrajine vycestovali štyria 
zamestnanci PÚ SR,  za účelom  oboznámenia sa s organizáciou práce v chemických laboratóriách, 
porovnávania výkonu chemických analýz, systému kontroly  a overenia laserového zariadenia. 
V mesiaci september do Českej republiky na 59. zasadanie Stáleho výboru Dohovoru o kontrole 
a označovaní výrobkov z drahých kovov a na rokovanie Asociácie Európskych puncových úradov, 
ktoré sa konalo v Pražskom kongresovom centre vycestovali traja zamestnanci úradu. Zároveň sa zú-
častnili aj na slávnostnom rokovaní pri príležitosti 200 výročia puncovníctva  v Čechách 
a odovzdávaní pamätných medailí. Na oslavách 200 ročného jubilea samostatného puncovníctva 
a odovzdávania pamätných medailí v Českej republike a na 15. ročníku  medzinárodnej výstavy hodín, 
zlatých a strieborných  šperkov HODINY A KLENOTY 2006 sa zúčastnilo 5 zamestnancov PÚ SR. 
Do Českej republiky v mesiaci október vycestovali dvaja zamestnanci z dôvodu vyzdvihnutia kupelač-
ných misiek ktoré sa používajú pri chemických analýzach na pracoviskách úradu a puncovacieho stro-
ja. Cieľom pracovnej cesty do SRN – Kleve vo výrobnom závode SPECTRO v mesiaci november bola 
účasť na školení v oblasti práce s RTG prístrojmi. Za Puncový úrad SR sa ho zúčastnil jeden zamest-
nanec. Na rokovaní puncovej rady s cieľom dohodnúť spôsob uznávania Holandských puncových zna-
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čiek, a porady inšpektorov, ktoré sa konali v Českej republike v mesiaci december sa zúčastnili dvaja 
zamestnanci PÚ SR. 
 
Čerpanie 148 tis. Sk na pod položke 631 001 tuzemské cestovné výdavky predstavuje  každoročné 

štvordňové školenie a porady všetkých zamestnancov PÚ SR začiatkom roka, a služobné cesty inšpek-
torov úradu. V porovnaní s rokom 2005 je celková suma čerpania cestovného nižšia o 64 tis. Sk. 
 
Položka 632 - náklady na energiu, vodu a komunikácie boli čerpané v čiastke 883 tis. Sk t.j. 100 %. 
V porovnaní s rokom 2005 je čerpanie  vyššie o 230 tis. Sk z dôvodu zaplatenia vyúčtovaní  za spotre-
bu elektrickej energie vyfakturovaných v mesiaci január 2006 za predchádzajúci rok. 
Položka 633 - materiál a dodávky -  celkové čerpanie v čiastke 1 552 tis. Sk t.j. 99,7% - je nižšie 
z dôvodu čerpania zásob z predchádzajúceho roku o 114 tis. Sk. Z tejto položky zabezpečujeme pre-
vádzkové a materiálové potreby výkonu puncovej kontroly a puncovej inšpekcie ako aj chodu celého 
úradu. Požiadavky jednotlivých pracovísk na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, prevádzkové 
stroje, prístroje a zariadenia sme doplnili v predchádzajúcom roku. 
 
     Vyššie čerpanie v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku na pod položke 633  16 – 
reprezentačné, je z dôvodu návštevy inšpekčnej skupiny stáleho výboru Dohovoru o skúšaní 
a označovaní výrobkov z drahých kovov (Viedenská konvencia)  zo Švajčiarska a Anglicka /audit na 
technickú spôsobilosť úradu/. V Košiciach sa konala Puncová rada na ktorej sa zúčastnili 4 zahraniční 
členovia puncovej rady.  PÚ SR organizoval v tomto roku stretnutie krajín V 4 v Rajeckých Tepli-
ciach, na ktorom sa zúčastnilo 17 delegátov. Koncom roku bola vykonaná návšteva 4 zamestnancov 
z Ukrajiny, nakoľko PÚ SR pomáhal organizačne a odborne zabezpečiť akreditáciu chemických labo-
ratórií na Ukrajine Slovenskou národnou akreditačnou spoločnosťou /SNAS/. 
 
Položka 634 - dopravné – čerpanie v čiastke 454 tis. Sk t.j. 99,6 %. Mierne zvýšenie v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím minulého roka o 42 tis. Sk je zapríčinené zvýšením cien za pohonné hmo-
ty - podpoložka 634 001 a povinnosťou  pristaviť vozidlá na servisné prehliadky - pod položka 634 
002. 
 
Položka 635 - rutinná a štandardná údržba -  čerpanie v čiastke 673 tis. Sk t. j. 99,5 % je v tomto roku 
nižšie o 40 tis. Sk .Čerpanie predstavuje bežná údržba prevádzkových stojov a prístrojov. Čerpanie  na 
podpoložke 635 002 údržba výpočtovej techniky je za dodanie aktualizovaných programov 2006 v  
agendách podvojné účtovníctvo, výkazníctvo a mzdy. Z dôvodu nízkeho počtu zamestnancov si naďa-
lej musíme  všetky práce súvisiace s výpočtovou technikou zabezpečovať externou formou. 
V hodnotenom období sa nevyskytla potreba väčších opráv, čerpanie je za pravidelne opakujúce sa 
výdavky ako je  pravidelná údržba budov, prevádzkových strojov a prístrojov, hasiacich prístrojov, za-
bezpečovacej a signalizačnej techniky, výťahov, laboratórnej a kancelárskej techniky. 
 
Položka 636 - nájomné za prenájom administratívnej budovy  v Leviciach, parkovacích boxov, pošto-
vého priečinku, plynových fliaš a rohožiek – čerpanie celkom 149 tis. Sk t.j. 99,4 %.  Čerpanie je na 
úrovni predchádzajúcich rokov. 
 
Položka 637 - ostatné tovary a služby - v čiastke 1 151 tis. Sk t.j. 99,7 % je nižšie ako v roku 2005. 
Vyššie čerpanie  na podpoložke 637 001 školenia je z dôvodu zaškolenia zamestnanca na nové RTG 
prístroje. Nižšie čerpanie na podpoložke 637 005 ochrana objektov je len dočasné, v budúcom roku 
máme avízované zdraženie služieb. Aj na podpoložke 637 011 štúdie, expertízy, posudky bude zvýše-
né čerpanie až v budúcom roku z dôvodu plánovaných kontrol na akreditovaných pracoviskách,  ktoré  
nám   vykonávajú  každé   dva roky.   Čerpanie  z    podpoložky   637 027 odmeny na základe dohôd je 
na úrovni predchádzajúceho roku z dôvodu, že bol doplnený stav zamestnancov na stanovený počet.  
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Z uvedenej pod položky  sme zabezpečili spôsobilú osobu na verejné obstarávanie, údržbárske činnos-
ti, upratovanie a ďalšie činnosti, ktorých realizácia v rámci riadneho pracovného vzťahu z dôvodu níz-
keho počtu zamestnancov a nakumulovania ich funkcií je nereálna.  Za položku sa čerpalo v roku 2006 
menej o 246 tis. Sk . 
 

Položka 640  -   bežné transfery, čerpanie 98, 5 %. Vyplatené nemocenské dávky  na podpoložke 642 
015 sú vo výške17 tis. Sk. 
 

Členské poplatky  medzinárodným organizáciám  Association of European Assay Offices (AEAO) 
a príspevok pozorovateľa pri Viedenskej konvencii na pod položke 649 003 boli zaplatené v čiastke 
121 tis. Sk. 
 

Položka 700  -  kapitálové výdavky  - za hodnotené obdobie  boli čerpané  prostriedky na kapitálové 
výdavky vo výške 3 268 tis. Sk Z pridelených prostriedkov na kapitálové výdavky vo výške 3 300 tis. 
Sk sme nevyčerpali 32 tis. Sk. 
 

Náš zámer odkúpiť  nové priestory  pre PÚ SR sa žiaľ neuskutočnil z dôvodu odstúpenia majiteľa 
bytu, preto finančné prostriedky na kapitálové výdavky sme čerpali podľa pôvodného plánu, ale až  
v štvrtom štvrťroku z dôvodu nutnosti uplatnenia verejného obstarávania na tovary a služby.  
 

Podpoložka  713 002 Nákup výpočtovej techniky. Na ústredí PÚ SR v Bratislave vznikla potreba ob-
starania počítačovej siete za ktorú sme uhradili 157 tis. Sk. 
 

Podpoložka  713 005 – špeciálne stroje a prístroje. Na tejto položke sa čerpalo 3 111 tis. Sk. Po vstupe 
Slovenskej republiky do Európskej únie nastala potreba akreditácie chemických laboratórií na praco-
viskách puncového úradu SR. Chemické laboratóriá boli akreditované a pre akreditované metódy sta-
novenia drahých kovov je nevyhnutné zabezpečiť výsledky zodpovedajúce požiadavkám ISO EN 
normám. Z uvedených dôvodov bolo nevyhnutné zabezpečiť titrátory ktoré zodpovedajú požiadavkám 
pre stanovenie drahých kovov, aby výsledky analýz našich akreditovaných laboratórií boli medziná-
rodne akceptované. Titrátory sú dodané na pracoviskách v Bratislave, Trenčíne a v Košiciach 
v celkovej sume 1 147 tis. Sk. Pre pobočku v Trenčíne bola zakúpená byretta a phototroda, v sume  
98 tis. Sk, ktoré sú nevyhnutné na titračné stanovenie zlata a platiny. 
 

Snahou PÚ SR je vykonávať označovanie výrobkov z  drahých kovov čo možno najšetrnejším spô-
sobom, aby nedochádzalo k ich poškodeniu. Na puncovú kontrolu sú predkladané šperky ktoré mecha-
nickým označovaním, vyrazením puncovej značky možno poškodiť. Sú to tovary tenké, drobné, duté, 
osadené s drahými kameňmi hodinkové puzdra a iné. Z uvedeného dôvodu je potrebné vybaviť všetky 
pracoviská  laserovými označovacími zariadeniami, ktoré spĺňajú vysoké nároky na kvalitu označova-
nia. V tomto roku sme zakúpili prvé laserové zariadenie za 1 866 tis. Sk, ktoré sa používa na pobočke 
v Trenčíne.  
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V I. štvrťroku 2006 bola v našej organizácii zahájená a ukončená kontrola MH SR na kontrolou 
dodržiavania povinnosti štátnych zamestnancov na štátnozamestnaneckých miestach mimoriadnej výz-
namnosti. Kontrolou nebolo zistené porušenie § 55 zákona č. 312/2001 Z. z.. 
 

V mesiaci november - december vykonala Správa finančnej kontroly Bratislava kontrolu efektív-
neho využívania finančných prostriedkov na úrade. Z vykonanej kontroly neboli zistené žiadne nedos-
tatky a taktiež nevyplynuli žiadne opatrenia na nápravu. 
 

Súčasne potvrdzujeme, že naša organizácia nemá záväzky po lehote splatnosti. Pohľadávka v sume 
12 156,- Sk  odvedená do VÚB banky v Trenčíne  koncom mesiaca december 2006 nám bola pripísaná 
na účet v Štátnej pokladnici začiatkom mesiaca január 2007. 
 

V tabuľkovej časti, ktorá tvorí prílohu, je prehľadne uvedené čerpanie jednotlivých položiek, ta-
buľky č. 11 a 12, grafy a tabuľky o plnení príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu podľa jednotlivých 
pracovísk a porovnanie dosahovaných výsledkov  za viac ročné obdobia, ako aj ich percentuálne vy-
jadrenia. 
 
 
Kontrolná činnosť a prístup k informáciám 
 
Vnútorná kontrola  
 

Vnútorná kontrola je zabezpečovaná v dvoch úrovniach – referátom vnútornej kontroly a vedúcimi 
pracovníkmi. Referát vnútornej kontroly vykonáva kontrolnú činnosť v súlade s ročným plánom 
schváleným poradou vedenia. Hlavná pozornosť je venovaná nosným činnostiam úradu, a to výkonu 
puncovej kontroly a puncovej inšpekcie. Ďalej je kontrolovaná pracovná disciplína, evidencia návštev, 
dodržiavanie denného limitu pokladní a lehoty splatnosti faktúr. Za rok 2006 vykonala vnútorná kon-
trola celkom 156 kontrol. 

 
Puncový úrad vykonáva pravidelnú kontrolu správnosti výsledkov chemických analýz zadávaním 

vzoriek s neznámou rýdzosťou. Okrem toho sú chemické laboratória Puncového úradu zapojené 
do siete viac ako 60-tich  európskych laboratórií, ktoré spadajú pod  pravidelnú medzinárodnú kontro-
lu. Chemické laboratória Puncového úradu dosahujú dlhodobo veľmi dobré výsledky a patria medzi 
najlepšie. 

  
Nie menšia pozornosť, tak zo strany vedúcich zamestnancov ako aj zo strany referátu vnútornej 

kontroly, je venovaná kvalite skúšania na skúšobnom kameni a označovania klenotníckeho tovaru, 
správnosti výberu puncových poplatkov, vedenia príjmovej a výdajovej pokladne, odvodu tržieb a ich 
porovnanie s vystavenými faktúrami. Kontroly sú vykonávané pravidelne. Nie menšia pozornosť sa 
venovala úschove a zabezpečeniu puncových značiek mimo pracovnej doby, aby sa zabránilo ich prí-
padnému zneužitiu.  

 
Kontrola výkonu puncovej inšpekcie je vykonávaná návštevou inšpekčnej dvojice v teréne buď 

príslušným vedúcim alebo pracovníčkou referátu vnútornej kontroly. Hlavný dôraz je kladený na kon-
trolu postupu inšpekčnej dvojice pri výkone inšpekcie a na dodržiavanie puncového zákona 
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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Vybavovanie petícii a sťažností 
 

Agendu petícií a sťažností vedie referát vnútornej kontroly. V roku 2006 bolo na PÚ SR zaregis-
trovaných 6 podaní jednak písomne adresne a anonymne na podnikateľské subjekty zaregistrované na 
PÚ SR. Jedna sťažnosť bola podaná na prácu Puncového úradu – pobočky v Trenčíne. Všetky podania 
sťažnosť boli prešetrené podľa zákona 152/1998 Z. z.. Z celkového počtu bolo 5 podaní neopodstatne-
ných a jedna opodstatnená. Sťažnosť na prácu pobočky v Trenčíne bola neopodstatnená po prešetrení 
riaditeľom úradu a vedúcou vnútornej kontroly. Sťažovateľka akceptovala vysvetlenie predmetného 
prípadu.   
 
 
Slobodný prístup k informáciám 
 

Evidencia žiadostí a poskytovanie informácií o činnosti úradu, v súlade so zákonom o slobodnom 
prístupe k informáciám, je v kompetencii referátu vnútornej kontroly. Okrem toho sú všetky informá-
cie o činnosti úradu, poskytovaných službách a dosahovaných výsledkoch, právne normy upravujúce 
činnosť úradu s výkladom, cenník poskytovaných služieb, rôzne druhy formulárov, vyobrazenia plat-
ných puncových značiek, register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi, upozornenia na problémy 
vyskytujúce sa na trhu s klenotníckym tovarom a mnoho ďalších informácií, zverejnené aj na webovej 
stránke úradu a na vývesných tabuliach na jednotlivých pracoviskách.  

 
Puncový úrad v roku 2006 zaregistroval v súlade so zákonom 211/2000 Z. z. v rámci zverejňova-

nia informácii 6 žiadosti o informácie. Tieto boli prijaté E mailovou poštou a takým istým spôsobom 
boli aj vybavené. 

 
 Puncový úrad sa pravidelne zúčastňuje na výstave klenotníckeho tovaru, kde poskytuje informácie 

rôzneho druhu tak odbornej ako aj laickej verejnosti a predvádza praktické ukážky skúšania rýdzosti 
výrobkov z drahých kovov na skúšobnom kameni a na rtg. spektrometri. 

 
 
Vonkajšie kontroly 
 

V priebehu roka 2006 boli vykonané tri vonkajšie kontroly. Kontrola vykonaná v dňoch 27. 03 -31. 
03. 2006  Ministerstvom hospodárstva na dodržiavanie povinností štátnych zamestnancov na štátno-
zamestnaneckých miestach mimoriadnej významnosti podľa §§ 55 zákona 312/2001 Z. z.. Výsledok 
kontroly – Záznam o kontrole. 

 
Kontrola vykonaná v dňoch 9. 5. – 11. 5. 2006 Daňovým úradom Košice. Predmetom kontroly boli 

položky sadzobníka, ktorý tvorí prílohu  zákona NR SR č. 145/1995  Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov. Výsledok z kontroly – Záznam o kontrole. 

 
Kontrola vykonaná v dňoch 25.10 - 10. 11. 2006 Správou finančnej kontroly s cieľom použitia fi-

nančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR za rok 2005. Výsledok z kontroly – Záznam o kontrole.  
 
 
Rozbor zamestnanosti  
 
     Pre rok 2006 bol našej organizácii stanovený limit 31 zamestnancov. Žiadosti PÚ SR  na zvýšenie 
stavu zamestnancov pre pobočku v Košiciach  bolo vyhovené a v mesiaci apríl 2006 bol upravený li-
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mit na 32 zamestnancov. Určených bolo 28 štátnozamestnaneckých miest a 4 miesta vo výkone práce 
vo verejnom záujme. 
      

Priemerný vek zamestnancov v roku 2006 bol 43,7 rokov. Veková štruktúra zamestnancov PÚ SR 
je znázornená v tabuľke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Zamestnanci úradu zaradení do štátnej a verejnej služby s prevahou duševnej práce spĺňajú kvalifi-

kačné predpoklady nasledovne. 38 % zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie. Z 32 zamestnancov 
je 9 mužov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prehľad o zaradení do tried je uvedený v nasledujúcej tabuľke.   
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Rozvoj ľudských zdrojov 
 

Zamestnanci Puncového úradu SR sa vzdelávajú priebežne. Puncový úrad SR zabezpečuje každo-
ročne školenie pre všetkých zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 
ochrany.  
 

 V rámci vnútropodnikového vzdelávania oboznamuje zamestnancov s novými teoretickými po-
znatkami a pracovnými postupmi v oblasti puncovníctva a skúšania drahých kovov.  
 

Zamestnanci puncovej inšpekcie a puncovej kontroly sa zúčastňujú v rámci finančných možností 
na medzinárodných konferenciách, odborných seminároch,  kde sa oboznamujú s novými poznatkami 
zameranými na posudzovanie pravosti puncových značiek. 
 
     V priebehu hodnoteného obdobia sa aj ostatní zamestnanci úradu zúčastňovali na ďalších vzdeláva-
cích aktivitách, seminároch a školeniach v súvislosti s ich profesionálnym zameraním prostredníctvom 
iných vzdelávacích inštitúcií.  
 
     Puncový úrad zabezpečuje rast jazykových vedomostí jazykovým odborným kurzom. Formou vy-
sokoškolského štúdia si zvyšuje kvalifikáciu jeden  štátny zamestnanec. 
 

Puncový úrad má rozpracovaný systém vnútorného vzdelávania. Za tým účelom bolo vydané  
„Repetitórium“,  v ktorom sú zhrnuté záväzné právne normy, ktorými sa Puncový úrad riadi pri výko-
ne svojej činnosti, vnútorné organizačné smernice, opísané činnosti vykonávané Puncovým úradom 
vyplývajúce z puncového zákona a iných právnych predpisov, povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, predá-
vajú alebo inak uvádzajú na trh výrobky z drahých kovov, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a požiarnej ochrany, pracovné postupy, práva a povinnosti puncovej kontroly a puncovej inšpek-
cie, puncové poplatky, najnovšie teoretické poznatky v oblasti skúšania a označovania klenotníckeho 
tovaru a mnohé ďalšie. Vzdelávanie prebieha na jednotlivých pracoviskách samoštúdiom 
a konzultáciami s predstavenými.     
 

Nedostatočný objem finančných prostriedkov v sociálnom fonde neumožňuje Puncovému úradu 
rozvíjať ďalšie aktivity zamerané na rozvoj ľudských zdrojov. Prakticky takmer všetky prostriedky so-
ciálneho fondu sú použité na príspevky pre zamestnancov na nákup stravných lístkov.  V rámci mož-
ností úrad prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie. 

 
 

Ciele a prehľad ich plnenia 
 

Hlavným cieľom Puncového úradu SR je kvalitný výkon štátnej správy na úseku puncovníctva 
a skúšania drahých kovov. Stanovené ciele pokrývajú celý rozsah činností, ktoré je Puncový úrad po-
vinný zabezpečovať v zmysle puncového zákona, vykonávacích predpisov, ktorými sa puncový zákon 
vykonáva a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Prvoradou úlohou Puncového úradu SR je poskytovať kvalitné a rýchle služby v oblasti skúšania 

a označovania tovaru z drahých kovov tak podnikateľom, ako aj občanom a tým dosiahnuť plánované 
príjmy a zároveň udržať výdavky na prijateľnej úrovni. Stanovený cieľ sa darí napĺňať.  Roku 2006 
sme dosiahli rekordné príjmy. Príjmy za úkony puncovej kontroly prekročili hranicu 34 mil. Sk a sú 
v histórii úradu najvyššie. Oproti predchádzajúcemu roku príjmy vzrástli o viac ako 4 mil. Sk. Porov-
nateľne s rastom príjmov vzrástli aj výdavky. Dôkazom kvality a rýchlosti poskytovaných služieb je 
skutočnosť, že služby úradu začali využívať podnikatelia z maďarskej republiky.    
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V oblasti puncovej inšpekcie bolo prvoradým cieľom potláčanie nekalej konkurencie na trhu 

s klenotníckym tovarom. Plán kontrol bol zameraný najmä na maloobchodné prevádzky klenotníckeho 
tovaru, ktorých majiteľmi sú zahraničné fyzické alebo právnické osoby. V týchto prevádzkach sa 
v minulých rokoch vyskytoval zlatý tovar označený falošnými puncovými značkami. Uvedený stav 
naďalej pretrváva. Ďalším cieľom puncovej inšpekcie bol výkon inšpekcií v záložniach na strednom 
a západnom Slovensku, pretože iba nepatrná časť týchto prevádzkarní predkladá starý tovar na punco-
vú kontrolu. Aj napriek vynaloženému úsiliu doposiaľ nebadať výraznejšie zlepšenie situácie. 

 
V rámci začleňovania úradu do medzinárodných štruktúr bolo hlavným cieľom pristúpenie Sloven-

skej republiky k „Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov“ – Viedenský doho-
vor. Tento cieľ bol splnený. Začiatkom roku 2007 v Ženeve bolo oznámené prijatie Slovenskej repub-
liky za 18 člena Viedenského dohovoru.   

 
Koncom roka 2005 boli chemické laboratória na OPK v Bratislave a pobočke v Košiciach podro-

bené posúdeniu zhody s normou STN EN ISO/IEC 17025, ktoré vykonalo  Slovenské národné akredi-
tačné stredisko. V priebehu posudzovania neboli zistené závažnejšie nezhody, čím bol proces akreditá-
cie „stanovenia zlata kupelačnou metódou a stanovenia striebra potenciometrickou titráciou“ zavŕšený.    

 
Koncom roku 2006 bolo vyhlásené výberové konane na zaúpenie laserového diódového zariadenia 

na puncovanie klenotníckych výrobkov. Zariadenie bolo zakúpené od spoločnosti Siemens 
a pracovisko pobočky v Trenčíne pripravuje metodiku využívania laserového zariadenia na puncova-
nie klenotníckych výrobkov. Pre vznikajúce gemologické pracovisko bol z vlastných zdrojov zakúpe-
ný prenosný gemologický kufrík, kde sú najnutnejšie zariadenia na určovanie pravosti drahých kame-
ňov a diamantov.   

 
 
Hodnotenie a analýza vývoja 
 

Rast cien drahých kovov na svetových burzách má nepriaznivý vplyv na trh s klenotníckym tova-
rom. V priebehu roka 2006 sa ceny zlata pohybovali od 500 do 700 USS za trojskú uncu. To núti ob-
chodníkov zvyšovať ceny zlatého klenotníckeho tovaru, čo je jedným z dôvodov neustáleho poklesu 
množstva zlatého klenotníckeho tovaru predkladaného na puncovú kontrolu. Avšak pre Puncový úrad 
rok 2006 bol špecifický. U domácich výrobcov zaznamenávame pokles produkcie klenotníckych tova-
rov však výpadok v predkladaných tovarov zaplnili podnikatelia z Maďarska. Vďaka ústretovému prí-
stupu a rýchlym a kvalitne poskytovaným službám začali využívať naše služby,  čím sa podarilo vy-
kryť výpadok v zlatom tovare na našom trhu. Úrad sa tým úspešne zapojil do medzinárodnej deľby 
práce v tvrdom konkurenčnom prostredí. Prekvapivo enormný nárast dovozu strieborného klenotníc-
keho tovaru sa rovnako významnou mierou podieľal na historicky najvyšších príjmoch. Najmä mladá 
generácia postupne prešla na lacnejší strieborný klenotnícky tovar, o čom svedčí takmer 7 ton opunco-
vaného strieborného tovaru v hodnotenom období. Tieto skutočnosti Puncový úrad nevie nijako 
ovplyvniť a je nútený sa im prispôsobiť. Nepriaznivo na trh s klenotníckym tovarom vplýva aj nekalá 
konkurencia. Napriek úsiliu puncovej inšpekcie a ďalších spolupracujúcich orgánov štátnej správy, ne-
darí sa trh vyčistiť od zlatého klenotníckeho tovaru označeného falošnými puncovými značkami. To 
dopadá najmä na domácich výrobcov, ktorí strácajú konkurencieschopnosť. Je potrebné uvažovať aj 
s inými sankciami a v konečnom dôsledku, v spolupráci so živnostenskými úradmi, aj k odoberaniu 
živnostenských oprávnení.   
 

Významným faktorom, ktorý bude ovplyvňovať vývoj v oblasti puncovníctva na Slovensku je do-
voz tovarov zo zahraničia, ktoré majú nezávislý systém puncovníctva a v súlade s Puncovým zákonom 
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nie je potrebné dovezené tovary predkladať na puncovú kontrolu. Inšpektori  majú poznatky najmä zo 
severných častí Slovenska, že klenotnícke obchody ponúkajú výrobky zo striebra od poľských výrob-
cov. Je veľa dotazov a indícií, že dovozcovia pripravujú import klenotníckeho tovaru z Portugalska, 
Španielska, Veľkej Británie, Cypru. Bude to veľký konkurenčný tlak hlavne na našich malých výrob-
cov. Aký bude dopad keď do Viedenského dohovoru vstúpi Čína, India a Taliansko, ktoré už prejavilo 
záujem o vstup do konvencie začiatkom roku 2007 na  60. zasadnutí konvencie  v Ženeve, je ťažko po-
súdiť. Tuzemská výroba klenotníckeho tovaru bude konfrontovaná najmä s producentmi z okolitých 
štátov a je iba na jej, ako sa s týmto tlakom vyrovná.  
 

Puncovú inšpekciu čaká náročná úloha pri odhaľovaní falošných puncových značiek, nakoľko 
s rozvojom technických možností sa  v súčasnom období vyskytujú čoraz kvalitnejšie falošné puncové 
značky, ktorých rozpoznávanie si vyžadujú neustále zdokonaľovanie nielen technického vybavenia, ale 
aj odbornej zdatnosti inšpektorov. Ich práca je nielen náročná na časový fond a časté pracovné cesty 
mimo domova, ale vyžaduje sa od nich hlavne psychická odolnosť počas kontrolného výkonu. 

 
Puncová inšpekcia musí poznať puncové značky členských krajín EÚ s nezávislým puncovníctvom 

a posudzovať ich pravosť. V minulom roku sa puncová inšpekcia už bežne stretala so strieborným to-
varom označeným poľskými puncovými značkami a v menšej miere aj so zlatým tovarom označeným 
maďarskými puncovými značkami. Tovar označený puncovými značkami iných krajín EÚ 
s nezávislým puncovníctvom stále doposiaľ na našom trhu nebol zistený.  
 

Technický pokrok začína prenikať aj do oblasti označovania klenotníckeho tovaru. Popri klasic-
kom spôsobe označovania tovaru mechanickým vyrazením puncovej značky sa vo vyspelých krajinách 
začína používať moderná laserová technika riadená počítačmi. Ukazuje sa, že uvedená technika bude 
hrať prím najmä pri označovaní luxusného klenotníckeho a hodinárskeho tovaru osadeného drahými 
kameňmi. V hodnotenom období sme už zahájili prácu a označovanie výrobkov na laserovom prístroji, 
ktorý je umiestnený na pracovisku pobočky v Trenčíne. V tomto trende chceme pokračovať aj na ďal-
ších veľkých pracoviskách 

 
V súlade s puncovým zákonom Slovenská republika uznáva puncové značky všetkých krajín Eu-

rópskej únie s nezávislým puncovníctvom. Recipročne uznávajú slovenské puncové značky krajiny 
V4. Po oboznámení sa so systémom puncovníctva na zasadnutí v Ženeve zástupca Cypru oznámil 
uznávanie slovenských puncových značiek. S Maďarskom je uzatvorená aj písomná dohoda. Praktické 
skúseností s uznávaním slovenských puncových značiek v ostatných európskych krajinách nie sú, pre-
tože vývoz klenotníckeho tovaru našimi subjektami je prakticky nulový. V zmysle judikatúry Európ-
skeho súdneho dvora sa však počíta s automatickým uznávaním.  

 
V budúcom období chceme prehlbovať kontakty so zahraničnými úradmi a študovať ich puncové 

systémy z hľadiska kompatibility s našim. Dá sa predpokladať, že postupne na našom trhu začnú u-
miestňovať svoj tovar aj výrobcovia z ostatných krajín EÚ s nezávislým puncovníctvom, nielen 
z krajín V4. Puncový úrad sa musí na to pripraviť, pretože s tovarom prídu aj problémy, ktoré bude po-
trebné riešiť, často krát v spolupráci so zahraničnými úradmi.     

 
V oblasti analytickej chémie  a zákonnej povinnosti uplatňovať nulovú negatívnu toleranciu 

u klenotníckych výrobkov z drahých kovov sme zabezpečili nákup špičkovej techniky pre potencio-
metrické stanovenia drahých kovov a snažíme sa o zavedenie nových skúšok rýdzosti predkladaného 
tovaru, ktoré sú používané vo vyspelých európskych krajinách. 

   
V personálnej oblasti dochádza priebežne ku generačnej výmene. Puncový úrad potrebuje mladých 

perspektívnych ľudí, ktorí budú pokračovať v tejto špecificky zameranej pracovnej činnosti. Hlavným 



   34

problémom pri získavaní stabilných a všestranných zamestnancov je výška mzdových prostriedkov ur-
čených na odmeňovanie zamestnancov. Mnohý mladý ľudia volia radšej podradnú prácu v zahraničí, 
ako perspektívne a odborné miesto s možnosťou rastu na Slovensku. Preto je potrebné stabilizovať 
ambicióznych mladých ľudí a umožniť im odborný rast, ktorí si zvolili prácu na Slovensku.    
 

Naším cieľom je dosahovať stále vyššie výkony čo sa nám aj úspešne darí a čoho dôkazom sú re-
kordné príjmy do štátneho rozpočtu v hodnotenom období. Každý zamestnanec úradu sa podieľal na 
príme v čiastke viac ako 1 milión Sk. Pri tak malom počte zamestnancov však tieto prímy sú hraničné 
a fyzicky majú svoju konečnú hranicu. O naše služby je stále vyšší záujem zo zahraničia a bez navýše-
nia počtu zamestnancov puncovej kontroly budeme musieť redukovať príjem a výkon požadovaných 
služieb. K takémuto opatreniu by sme najradšej nepristúpili, nakoľko to poškodzuje dobrú povesť na-
šich úradov. Napriek všetkým problémom sa snažíme po stránke personálnej, ako aj materiálno-
technického zabezpečenia a prístrojového vybavenia plniť náročné úlohy a obstať v silnej medziná-
rodnej konkurencii so cťou.         
 
 
 
 
 
                                         Ing. Jozef  F u z i a 
                                        riaditeľ PÚ SR 
 
 
 
 
 
Spracovali : 
 
Ing. Jozef  F u z i a, riaditeľ 
Ing. Vladimír B a l a š č á k, ved.odd.PI 
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Súhrnné   v ý s l e d k y   h o s p o d á r e n i a 
k   31.12.2006 

  

                   v tis. Sk a v osobách    

            

  Skutočné Schválený  Upravený  Skutočne príjmy, výdavky, počet zamestnancov     

Ukazovateľ čerpanie rozpočet rozpočet   k 31.12.2006   % plnenia 

  k 31.12.2005 na r. 2006 na r. 2006 rozpočtu náhodilé  spolu     

          príjmy       

  1 2 3 4 5 6 ( 4+ 5) 4 / 3 6 / 3 

PRÍJMY 30 772 26 500 26 500 34 327 453 34 780 129,5 131,2 

                  

BEŽNÉ         x       

VÝDAVKY 15 884 19 554 17 107 17 084   17 084 99,9 99,9 

z toho :         x       

mzdové pros-
triedky spolu 

7 863 6 778 8 888 8 888   8 888 100 100 

v tom: štátna 
služba 

7 215 6 158 8 244 8 206   8 206 99,5 99,5 

verejná služba 648 620 644 682   682 105,9 105,9 

KAPITÁLOVÉ         x       

VÝDAVKY 3 943 3 300 3 300 3 268   3 268 99 99 

VÝDAVKY         x       

Spolu 19 827 19 554 20 408 20 352   20 352 99,7 99,7 

Priemerný evi-
denčný 

                

Počet zamest-
nancov 

                

prepočítaný 
spolu 

31 31 32 32 x 32 100 100 

v tom: štátna 
služba 

27 27 28 28   28 100 100 

verejná služba 4 4 4 4   4 100 100 

Počet zamest-
nancov 

                

vo fyzických 
osobách spolu 

31 31 32 32 x 32 100 100 

v tom: štátna 
služba 

27 27 28 28   28 100 100 

verejná služba 4 4 4 4   4 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


