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Úvod 

     Puncový úrad SR ako štátna rozpočtová organizácia  je svojimi príjmami 
a výdavkami naviazaný na štátny rozpočet. Puncový úrad SR je právnickou osobou, 
v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. Hospodári samostatne podľa 
schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré vyčleňuje Ministerstvo hospodárstva SR. 
 
     Po rozpade Československej federácie bol na území Slovenska zriadený zákonom 
NR SR č.125/1993 Z. z., o orgánoch štátnej správy na úseku puncovníctva 
a skúšania drahých kovov Puncový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR). Prijatím 
zákona č.10/2004 Z. z., o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) 
v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2004, bol zákon 
č.125/1993 Z. z., zrušený. V zmysle ustanovenia § 49 zákona č.10/2004 Z. z., sa 
doterajší Puncový úrad povaţuje za Puncový úrad podľa tohto zákona. 
 
     V zmysle ustanovenia § 9 ods.1 písm. c) zákona č.400/2009 Z. z., o štátnej sluţbe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Puncový 
úrad SR sluţobným úradom. Puncový úrad SR podľa zákona č. 552/2003 Z. z., 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zabezpečuje aj 
uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy 
alebo nevykonávajú štátne záleţitosti podľa zákona o štátnej sluţbe. 
 
     Sídlom Puncového úradu je od roku 1929 Bratislava, Medená ulica č. 10. Na čele 
Puncového úradu SR je riaditeľ Puncového úradu SR, ktorý je súčasne aj vedúcim 
sluţobného úradu Puncového úradu SR . 
 
     Riaditeľom Puncového úradu SR a súčasne aj vedúcim sluţobného úradu, 
ktorého vymenúva vedúci sluţobného úradu Ministerstva hospodárstva SR je od 
marca roku 2011 Ing. Ladislav Vanda. 
 
     Riaditeľ Puncového úradu SR môţe na výkon činnosti a so súhlasom ministerstva 
zriaďovať alebo zrušovať pobočky a expozitúry ako územné pracoviská. Puncovému 
úradu SR sú v roku 2011 podriadené dve pobočky – v Košiciach a v Trenčíne 
a expozitúra v Leviciach, ktorá bola zriadená 1. septembra 1992.  
 
Členovia vedenia PÚ SR sú menovite: 
Mgr. Ľudmila Ivanová, vedúca vnútornej kontroly, štatutárna zástupkyňa riaditeľa 
Ing. Ján Šlajferčík, riaditeľ útvaru puncovej kontroly, 
Ing. Agneša Topoľská, riaditeľka útvaru puncovej inšpekcie, 
Ing. Eva Šubínová, riaditeľka ekonomického útvaru a osobného úradu, 
Ing. Miloslav Eštok, vedúci pobočky v Košiciach, 
Mgr. Slávka Spišáková, vedúca pobočky v Trenčíne, 
RSDr. Marta Grmanová, vedúca expozitúry v Leviciach. 
 
     Organizačná štruktúra znázornená v nasledujúcej schéme je obdobná ako vo 
vyspelých európskych štátoch. Vzhľadom na špecifické postavenie výrobkov 
z drahých kovov na trhu a počet subjektov pôsobiacich v tomto odbore je PÚ SR , čo 
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do počtu zamestnancov a územného členenia najmenší orgán kontroly v systéme 
štátnej správy.   

 

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 tak občanov, ako aj výrobcov 
a obchodníkov s drahými kovmi. 

     Puncový úrad Slovenskej republiky na základe Puncového zákona č. 10/2004 Z. 
z., kontroluje uvádzanie a následný predaj výrobkov z drahých kovov na slovenský 
trh, z časti aj na trhy krajín Európskej únie a do členských krajín Viedenského 
dohovoru. Puncový zákon patrí 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 tieţ aj pri dovoze 
tovarov z drahých kovov. Puncový úrad SR (PÚ SR) má 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 nemôţe výrobca odovzdať razbu 
odberateľovi. 
 
     Puncový úrad SR je členom Medzinárodnej asociácie puncových úradov (The 
International Association of Assay Offices – IAAO) od roku 1992. Asociácia sa podieľa 
na príprave Direktívy EÚ pre drahé kovy. Jej sídlo je v Londýne. Asociácia je 
zdruţenie nominovaných reprezentantov poverených štátom nielen z Európy ale i z 
ostatných zemí sveta. 
 
      Od júla 2007 je PÚ SR právoplatným členom v Konvencii pre skúšanie 
a označovanie tovaru z drahých kovov (Convention on the Control and Marking of 
Articles of Precious Metals). Sídlo organizácie sa nachádza v Ţeneve. Dôvodom 
zaloţenia organizácie bolo uľahčiť obchodovanie tovaru z drahých kovov medzi 
členskými štátmi dohovoru. Od počiatku deväťdesiatych rokov sa táto organizácia 
systematicky zaoberala ako jediná v Európe zjednocovaním metodiky stanovenia 
obsahu drahých kovov.  
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     Puncový úrad SR sa aktívne zapája do práce týchto organizácií a pravidelne sa 
zúčastňuje na ich zasadnutiach. 
 
     Puncový úrad SR zastupuje Slovenskú republiku na zasadaniach Puncových 
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 pravidelných stretnutí, na ktorých koordinujú svoj postup v rámci 
existujúcej puncovej únie ustanovenej po rozdelení ČSFR. V niektorých činnostiach 
je práca úradu dosť odlišná od práce beţných súčastí štátnej správy. PÚ SR vyuţíva 
fyzikálne a chemické skúšobné postupy a označuje veľké mnoţstvo otestovaných 
výrobkov. 
 
Pôsobnosť Puncového  úradu SR 
 
     Puncový úrad SR je orgánom štátnej správy SR na úseku puncovníctva 
a skúšania drahých kovov a drahých kameňov. Puncový úrad SR plní zo zákona tieto 
úlohy: 

      vedie register výrobcov a obchodníkov s výrobkami z drahých kovov a 

obchodníkov s neopracovanými diamantmi, 

 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 odbornej spôsobilosti, 

 overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov, a to aj pri výrobe protetických 

náhrad a zliatin pri razbe slovenských mincí, 

 overuje na ţiadosť 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, 
 vykonáva na vyţiadanie expertnú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania  

a analytickej chémie drahých kovov a v odbore drahých kameňov, 

 vykonáva identifikáciu drahých kameňov, 
 na vyţiadanie vykonáva expertnú činnosť v odbore drahých kameňov pre  

potreby colného úradu alebo colného kriminálneho úradu, 
 vykonáva kontrolu vnútorného trhu s neopracovanými diamantmi podľa  

osobitného predpisu, 
 realizuje tovar z drahých kovov a drahých kameňov v majetku štátu na  
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draţbe podľa osobitného predpisu, 

 v oblasti štátnej správy plní ďalšie úlohy, ak to ustanovuje osobitný predpis. 
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, Puncový úrad SR vykonáva správu majetku 
štátu pri tovare z drahých kovov a drahých kameňov: 

 pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie tovaru alebo vecí alebo ktoré boli  

zhabané pri konaní o colných priestupkoch alebo v konaní o colných deliktoch,  
 pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie vecí alebo ktoré boli zhabané  

v trestnom konaní, 
 ktoré boli prenechané v prospech štátu alebo pri tovare alebo veci, pri  

ktorých štát nadobudol vlastnícke právo podľa osobitného predpisu. 
Puncový úrad SR plní ďalšie úlohy 

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

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

       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  

správe a zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a o vnútornom audite), 
 v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov v súvislosti s výkonom štátnej  

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

 v oblasti pracovno-právnych vzťahov,  

 na úseku obrany (zákon č. 42/1994 Z. z., o civilnej ochrane obyvateľstva), 
 na úseku ochrany štátneho a sluţobného tajomstva (zákon č. 241/2001 Z.  

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

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

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

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, NV SR 300/2007 Z. z., o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci),  

 na úseku odpadového hospodárstva (zákon č. 223/2001 Z. z., o odpadoch), 
 na úseku medzinárodnej spolupráce v oblasti puncovníctva a skúšania  

výrobkov z drahých kovov (oznámenie MZV SR č.194/2008 Z. z.), vyplývajúce 
z iných všeobecne  záväzných právnych predpisov a uznesení vlády, 

 na úseku spolupráce s orgánmi štátnej správy a s inými orgánmi 
a organizáciami. 
 
Rozpočet a činnosť organizácie 
 
     Puncový úrad SR hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s 
prostriedkami, ktoré mu určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. V hodnotenom 
období sa Puncový úrad SR riadil vo svojej činnosti schváleným rozpočtom na rok 
2011.  
 
     Záväzné  úlohy  a limity  štátneho  rozpočtu  boli  pre našu organizáciu rozpísané z 
MH SR dňa 03.02.2011. MH SR vyhovelo poţiadavkám PÚ SR pri riešení 
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prevádzkových potrieb a v súlade s poţiadavkami v mesiaci september upravilo 
beţné výdavky, v mesiaci november mzdy. V mesiaci december vznikla potreba 
úpravy kapitálových výdavkov, a  úprava príjmov, v čom bolo PÚ SR vyhovené.  

     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 a starý tovar, ktorý neprešiel povinnou puncovou kontrolou 
v minulosti, ak má byť predmetom obchodovania a 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 smaltom úplne potiahnutý, 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 3 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. a 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. 

Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu. 

     Rok 2011 bol pre celý svet uţ tretím rokom finančnej a hospodárskej krízy. 
Obdobne ako v roku 2010, aj rok 2011 potvrdil obecne platnú ekonomickú tézu, ţe 
počas krízy sa viac sporí ako investuje. 

     Hlavným zdrojom príjmov Puncového úradu SR sú poplatky za úkony puncovej 
kontroly, ktoré tvoria 95,3 % z celkových príjmov. Príjmy úradu sú závislé od 
mnoţstva klenotníckeho tovaru, ktoré je predloţené na puncovú kontrolu 
podnikateľskými subjektmi. Mnoţstvo klenotníckych výrobkov je závislé aj od 
absorpčnej schopnosti trhu s klenotníckym tovarom. Kríza aj na trhu s klenotníckym 
tovarom pokračuje. Jej následkom je enormný rast cien materiálov pouţívaných na 
výrobu šperkov. 

     Výsledky činnosti Puncového úradu SR sú závislé od všeobecnej prosperity 
hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá úzko súvisí s prosperitou alebo recesiou 
globálnej ekonomiky. Nástupom krízy došlo v dôsledku rastu nezamestnanosti 
a zmrazeniu platov k zníţeniu kúpyschopnosti obyvateľstva a tým aj k poklesu dopytu 
po tovare. Zníţená kúpyschopnosť obyvateľstva po tovare z drahých kovov je naďalej 
veľmi citeľná. Pokles predaja šperkov pokračuje, čo sa odzrkadľuje aj na mnoţstve 
tovarov predkladaných na puncovú kontrolu ako výrobcami, tak aj predajcami. 
Najniţší príjem za posledných pätnásť rokov sme zaznamenali vo všetkých 
mesiacoch tohto roku.  
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     Nepriaznivo vplýva na trh s klenotníckym tovarom najmä cena drahých kovov na 
komoditných burzách. V súčasnom období sú ceny drahých kovov vyššie ako 
veľkoobchodné ceny klenotníckeho tovaru pred krízou. Tým sa stáva klenotnícky 
tovar pre väčšinu spotrebiteľov prakticky nedostupný. V dôsledku toho sa snaţia 
výrobcovia zniţovať hmotnosť vyrábaných šperkov. Prejavuje sa to neustále 
zniţujúcou priemernou hmotnosťou predkladaných výrobkov. Najmarkantnejšie je to 
u striebra, kde z predloţených dovozných dokladov je vidieť, ţe prevaţná časť 
dováţaného tovaru je do 3 g a tým nepodlieha povinnej puncovej kontrole. Vysoká 
cena zlata nepriaznivo vplýva aj na trh so starým zlatým tovarom. Záloţne starý tovar 
tavia a predávajú vo forme zliatkov, ktoré nepodliehajú puncovej kontrole. 

     Súčasná hlboká svetová hospodárska kríza sa v našom odbore začala prejavovať 
aţ po I. štvrťroku 2009. Prvé tri mesiace roka 2009 sme zaznamenali nárast 
puncových poplatkov o 6,02 %. Vplyv krízy sa začal postupne prehlbovať od mesiaca 
apríl 2009 a trvá aţ do konca roka 2011. Prepad v porovnaní rokom 2008 je viac ako 
60%. 
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     Medziročný pokles hmotnosti sa pohybuje zhruba okolo 20%, zatiaľ čo počet 
kusov klesá pomalšie. To svedčí o prechode za ľahší tovar, čo platí najmä pre dovoz. 
Výrazným faktorom ovplyvňujúcim výrobu je cena pouţitého materiálu. 
 

 
 

     Keď porovnávame rok 2011 s rokom 2010 puncové poplatky klesli o 145 126 €. 
Veľký prepad poplatkov oproti roku 2010 bol v mesiacoch marec o 14 564 €, letný 
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mesiac júl o 12 046 € a september o 34 689 € ( kedy veľkoobchody začínajú fungovať 
po mesačných dovolenkách ). Medzi najsilnejšie mesiace roka patrili november 
a december. Tento rok sú v týchto predvianočných mesiacoch poplatky niţšie 
o 34 527 €. Takýto vysoký prepad ovplyvnili aj zákazníci z Maďarska , ktorí 
predkladali na puncovanie šperky nie v mesačných intervaloch , ale v štvrťročných. 
Výpadok v poplatkoch spôsobilo okrem maďarských zákazníkov i niekoľko ďalších 
faktorov a to: 
 
 hlavne veľké zvýšenie cien surovín, 
 zvýšenie cien reţijných nákladov, 
 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). 
 
     K 31.12. 2011 boli pripísané na príjmový účet PÚ SR, vedený v Štátnej pokladnici, 
celkové príjmy v čiastke 494 959 € čo predstavuje 101,6% z celkového ročného 
upraveného objemu príjmov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles 
príjmov o 28,7 %. 

Poloţka 221 Administratívne poplatky - dosiahnuté príjmy z výkonu puncovej kontroly 
za hodnotené obdobie sú výške 464 507 €. Uvedené príjmy boli dosiahnuté pri 
nezmenených poplatkoch za výkon puncovej kontroly s niţším počtom zamestnancov 
ako v predchádzajúcom roku.  

     Poplatky sa platia v hotovosti pri vyzdvihnutí tovarov z DK alebo aj cez terminál. 
Úhrady cez terminál prestavovali sumu 54 966 €. 

     Puncová kontrola spočíva v zistení a overení rýdzosti predpísaného stavu 
predkladaného tovaru, ktoré sú ustanovené puncovým zákonom. Predkladaný tovar 
sa rozdeľuje podľa pôvodu na tuzemský, dovoz a starý tovar. Zistenie rýdzosti sa 
vykonáva nedeštruktívnym spôsobom 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.  

     Ako sme spomenuli, na trh so zlatým klenotníckym tovarom nepriaznivo vplýva 
cena zlata, ktorá v súčasnom období dosahuje úroveň cien hotového klenotníckeho 
tovaru spred niekoľkých rokov. Tým sa stáva zlatý klenotnícky tovar pre značnú časť 
populácie cenovo nedostupný. 

     Za uvedené obdobie bolo označených 335 328 kusov predmetov zo zlata, 
ich hmotnosť predstavuje 812 306 g . Zníţila sa aj priemerná hmotnosť výrobku 
z domácej výroby na 2,66 g, z dovozu 2,22 g, u starého tovaru je to v priemere 3,27 g 
na šperk. Zníţenie mnoţstva opuncovaných zlatých šperkov z domácej výroby, 
z dovozu aj starého tovaru je v priemere o 20 % v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom. Mnoţstvá predloţeného tovaru zo zlata a striebra za posledných 14 rokov sú 
zrejmé z priloţených grafoch. 
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     Objem označeného strieborného tovaru v kusoch je 305 649 kusov, čo 
predstavuje 2 027 891 g. Priemerná hmotnosť výrobku z domácej výroby je 10,35 g , 
z dovozu 6,26 g, výrobok zo starého tovaru váţi v priemere 6,7 g. Aj v striebornom 
tovare pokračuje v porovnaní s rokom 2010 zníţenie mnoţstva opuncovaných kusov 
v priemere o 32 %.  
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     Veľký výpadok príjmov oproti predchádzajúcim rokom je zaznamenaný u starého 
zlatého klenotníckeho tovaru, ktorý predkladajú na puncovú kontrolu záloţne. Kým 
v roku 2008 predloţili záloţne na puncovú kontrolu 58 kg, v roku 2009 - 21 kg starého 
zlatého tovaru, v roku 2010 to bolo uţ len 9 kg a v roku 2011 - 6 kg. Hlavnou príčinou 
je prudký nárast cien zlata na burze. Od nástupu finančnej a hospodárskej krízy 
koncom roka 2008 stúpla cena zlata v priemere o viac ako 900 – 1 000 USD/trojskú 
uncu. Ďalšou príčinou je menší dopyt po uvedenom tovare na trhu. Z týchto dôvodov 
je pre záloţne neoznačený starý zlatý klenotnícky tovar výhodnejšie staviť do zliatkov 
a predať ako materiál, prípadne ako investičné zlato. 
 
     V domácej výrobe sú rozdiely ešte markantnejšie. Trend v poklese domácej 
výroby je úmerný rastu cien materiálu a všetkých vstupov počas predchádzajúcich 
rokov. Podiel jednotlivých pracovísk Bratislava, Trenčín, Košice a Levice na celkovej 
výške puncových poplatkoch je uvedený v nasledujúcich grafoch. 
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     Nie je v silách ani moţnostiach puncovej kontroly akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť 
mnoţstvo predkladaného tovaru. Jedine čo môţe puncová kontrola urobiť, je 
poskytovať sluţby kvalitne a včas bez zbytočných prieťahov a k maximálnej 
spokojnosti predkladateľov. Čo sa jej aj darí. 
 
     Je potrebné poukázať na skutočnosť, ţe vykonávaná práca je mimoriadne 
náročná na zrak a fyzickú zdatnosť. 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. 
 
Razba a evidencia zlatých a strieborných medailí podľa zvláštneho reţimu 

     Razba medailí z drahých kovov podľa zvláštneho reţimu bola povolená Mincovni 
š. p. Kremnica na základe Mandátnej zmluvy. V priebehu hodnoteného obdobia bolo 
vyhotovených spolu 69 protokolov o vyhotovení diela s úradným označením v razidle. 

     Podľa tohto zvláštneho reţimu bolo vyrazených 9 533 kusov strieborných medailí 
o hmotnosti 135 598 g a 980 kusov zlatých medailí o hmotnosti 12 797 g. Medaily boli 
vyrábané v rôznych rýdzostiach – 999 ‰ Ag, 925 ‰ Ag, 999 ‰ Au, 986 ‰ Au, 750 ‰ 
Au, 585 ‰ Au a v rôznych hmotnostiach. Kaţdá emisia bola kontrolovaná chemickou 
analýzou dopredu zaslanej vzorky. Kvalita vyrazeného štátneho puncu bola 
kontrolovaná na kontrolnej vzorke. Vyinkasované poplatky za razbu medailí podľa 
zvláštneho reţimu predstavovali spolu 10 091 €. Kompletná dokumentácia vrátane 
fotodokumentácie o kontrole razby medailí  je uloţená na pobočke PÚ SR 
v Trenčíne.  

Ukáţky z fotodokumentácie medailí s puncom v razidle 
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Ag ţetóny 925 ‰ pre sady euro mincí,                 Ag medaila 925 ‰                 Au medaila 999 ‰ 
vydané pri príleţitosti MS v ĽH 2011                    Košický arcibiskup                  Pápeţ 

 

 

 

 

 

Au medaila 999 ‰          Au medaila 999‰                  Ag medaila 925 ‰          Ag medaila  
925 ‰ Sv. Václav           Narodenie                               Ţeleznice Zvolen            Airtransport 

 

 

 

 

 
Zlatá medaila vyrobená pri príleţitosti                              Ag ţetóny – 925 ‰  pre  sady euro 
mincí Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku          vydané pri príleţitosti MS V ĽH 2011 
2011, vyrobená z rýdzeho zlata 999 ‰                            príleţitosti MS v ĽH 2011 
v počte 100 kusov hmotnosť jednej medaily 7g. 

 

 

 

 

 

Strieborné medaily – „Galéria kráľov“,                Strieborné medaily – „Coris – 15 rokov 
925 ‰ Ag, punc v razidle                                    zaloţenia , striebro, 925 ‰ Ag, punc v razidle 

 
Demonetizácia - dňa 20.7.2011 bola vo výrobných  priestoroch Mincovne š.p. 
Kremnica vykonaná demonetizácia nástrojov s puncom v razidle a nezhodných 
výrobkov s puncom v razidle. Predmetom demonetizácie bolo 32 kusov 
opotrebovaných, respektíve poškodených nástrojov s puncom v razidle, 7 kusov 
razidiel bez puncu a nezhodné strieborné ţetóny zo súboru slovenských euro mincí 
s tematikou „Majstrovská sveta v ľadovom hokeji 2011“ v kvalite PROOF.  
Demonetizované ţetóny boli vyrobené zo striebra o rýdzosti 925 ‰, v celkovom 
počte 1 027 kusov o celkovej hmotnosti 8 215 gramov. Demonetizácia razidiel bola 
vykonaná komisionálne znehodnotením povrchu razidla zváracím agregátom, 
demonetizácia strieborných ţetónov bola vykoná valcovaním, vo výrobných 
priestoroch Mincovne š.p. Kremnica. Demonetizácie sa zúčastnila komisia zloţená zo 
zástupcov Puncového úradu SR a  zástupcov Mincovne š.p. Kremnica. Z vykonaných  
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demonetizácii bol spísaný protokol č. 1/2011 – demonetizácia razidiel a protokol č. 
8/2011 – demonetizácia nezhodných strieborných ţetónov. 
 

Fotodokumentácia razidiel pred a po demonetizácii: 

 

Zliatiny drahých kovov, registrácia, evidencia a kontrola zlievarenských subjektov 

     V zmysle § 52 puncového zákona a prílohy č. 2 ţivnostenského zákona vydáva 
PÚ SR na základe ţiadosti uchádzača o prevádzkovanie činnosti „zlievanie drahých 
kovov“ osvedčenie . V priebehu hodnoteného obdobia bola na PÚ SR podaná jedna 
ţiadosť o  zaregistrovanie striebornej klenotníckej zliatiny o rýdzosti 925 ‰. 
K hodnotenému obdobiu je v Registri zliatin zapísaných spolu 73 klenotníckych zliatin 
(zlato, striebro, platina) vrátane spájok a jednej zlatej dentálnej zliatiny.  

     V priebehu hodnoteného obdobia nebola zo strany podnikateľských subjektov 
podaná ţiadna ţiadosť pre vydanie osvedčenia o splnení ďalších podmienok 
odbornej spôsobilosti pre prevádzkovanie viazanej ţivnosti – zlievanie drahých kovov. 
K hodnotenému obdobiu je zaregistrovaných 8 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, Mincovňa š.p. Kremnica, AGNO s.r.o., Nové Zámky, IHT Ekometal s.r.o. 
Piešťany, Zlatníctvo „AWOZ“, Anton Wendl, Ivanka pri Dunaji.  

Identifikácia drahých kameňov 

     Ďalšou činnosťou PÚ SR v  hodnotenom období bola identifikácia drahých 
kameňov, ako sluţba občanom, ktorá bola zavedená v rámci novelizácie puncového 
zákona. Celkovo bolo expertíznej činnosti počas roka 2011 venovaných 157 hodín. 
Identifikované boli šperkové kamene,  a to syntetické šperkové kamene – (kubické 
zirkóny) a prírodné drahé kamene osadené v rôznych šperkoch (prstene, náušnice, 
prívesky), diamant bol predloţený na identifikáciu voľný, neosadený. Identifikované 
boli tieto šperkové kamene: diamanty aj zelené, rubíny , granáty – spesartín, 
organogénny materiál – koral, odroda zoisitu – tanzanit, turmalín – verdelit, zafíry aj 
ruţové, akvamaríny, ametysty, krištály, spinely, polodrakokamy s fantazijnými 
výbrusmi, aduláry, chryzoberyl, ohnivý opál, ruţenín, smaragdy a staroţitné šperky, 
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celo - perlové náhrdelníky, sladkovodné pestované perly. O všetkých identifikovaných 
kameňoch sa vedie podrobná dokumentácia a vykonáva sa fotodokumentácia. 
 

Ukáţky z fotodokumentácie identifikácií drahých kameňov 
 

                  Turmalín a diamanty                         Korály a diamanty            Tanzanity a diamanty 

Rubín a diamanty   

Neosadený diamant 

    Sladkovodné perly  

V strede prsteňa chryzoberyl                                                    Au prívesok, náušnice s rubínmi 
okolo obruby brilianty                                                                                                a s briliantmi 

 

 

 

 

                          V strede prsteňa                                                Au náhrdelník v strede adulár 
                                   adulár                                                        okolo obruby brilianty 
 

                                               Ďalšie ukáţky z identifikácií drahých kameňov 
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Akreditované skúšobné laboratóriá (SL) PÚ SR 

     Laboratóriá PÚ SR sa aj v roku 2011 zúčastňovali na pravidelných 
medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích skúškach v zmysle 
vypracovanej stratégie a spoločnej smernice na kruhové analýzy pre IAAO 
(medzinárodná asociácia puncových úradov) a pre Konvenciu. V rámci LABTEST-u, 
ktorého garantom je PÚ ČR v Prahe sa kaţdé laboratórium zúčastnilo dvakrát na 
skúškach stanovenia obsahu zlata a  striebra. V rámci oficiálneho kontrolného 
programu ROUND ROBIN, ktorý sa poriada raz ročne v rámci IAAO, sa kaţdé 
laboratórium zúčastnilo na skúške stanovenia obsahu zlata a  striebra. Kritéria 
úspešnosti zodpovedajú kritériám, ktoré pouţili organizátori MPS (LABTEST ± 0,5‰ – 
ţlté a červené zliatiny zlata, ± 1,0‰ – biele zliatiny zlata a striebro, ROUND ROBIN  ± 
2 z – skóre od nominálnej hodnoty). 

     Všetky SL uspeli vo všetkých skúškach na 100%, výsledky skúšok boli v rámci 
stanovenej tolerancie. 

     Dobré výsledky laboratórií nie sú len otázkou prestíţe, ale aj výsledkom neustálej 
kontroly a vyhodnocovania úrovne práce SNAS (Slovenskou národnou akreditačnou 
sluţbou) na všetkých akreditovaných pracoviskách PÚ SR.  

     Skúšobné laboratóriá PÚ SR boli  Slovenskou národnou akreditačnou sluţbou 
(SNAS) reakreditované, 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.  

     Skúšobné laboratóriá PÚ SR vykonávali v hodnotenom období dve akreditované 
skúšky „Stanovenie obsahu zlata kupeláciou“ v zmysle STN EN ISO/IEC 11426 a 
„Stanovenie obsahu striebra potenciometrickou titráciou s bromidom draselným“ 
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v zmysle STN EN 31427+AC. Skúšky boli  vykonávané na základe poţiadaviek 
zákazníkov, alebo vyplývali z ustanovení zákona č.10/2004 Z. z., v znení neskorších 
predpisov a ustanovení Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov. 

     Všetky skúšobné laboratóriá za účelom zníţenia pravdepodobnosti výskytu 
nezhodnej práce pri výkone akreditovaných skúšok vykonávali pravidelné 
preventívne činnosti zamerané na sledovanie stavu zariadení a prístrojov, kvality 
materiálov a overovanie činidiel.  

     V roku 2011 boli vykonané v skúšobných laboratóriách v Trenčíne a v Košiciach 
pravidelné servisné prehliadky muflových pecí a kalibrácia regulátorov teploty. 
Zároveň boli vykonané aj kalibrácie prenosných digitálnych snímačov teploty, ktorými 
sa vykonávajú medzikalibračné kontroly regulátora teploty muflovej pece. Následné 
kalibrácie a servisné prehliadky vyššie uvedených zariadení sú v skúšobných 
laboratóriách Pobočky Trenčín a Košice naplánované na rok 2013. V skúšobnom 
laboratóriu ÚPK v Bratislave sú kalibrácie pece a externého teplomera naplánované 
na rok 2012, posledné kalibrácie boli vykonané v SL ÚPK v Bratislave v roku 2009.  

     Taktieţ bola v roku 2011 vo všetkých skúšobných laboratóriách vykonaná 
kalibrácia automatickej byrety titrátora spojená so servisnou prehliadkou. Následná 
kalibrácia titrátora a byrety je naplánovaná na rok 2013. Pravidelnú medzikalibračnú 
kontrolu titrátora vykonávali SL pouţitím referenčného materiálu (Ag 999,9 ‰) 
v súlade s internými predpismi. Laboratóriá taktieţ vykonávali pravidelnú kontrolu 
elektródy spojenú s dopĺňaním elektrolytu, meraním potenciálu, čistením elektródy 
v súlade s interným predpisom (RD 3-8).  

     Kaţdé skúšobné laboratórium vykonáva pravidelne kaţdé dva roky úradné 
overenie váh. Posledné overenie váh bolo v SL v Trenčíne a v Košiciach vykonané 
v roku 2010, následné overenie je naplánované na rok 2012. Posledné overenie váh 
v SL ÚPK v Bratislave bolo vykonané v roku 2011 a ďalšie overenie je naplánované 
na rok 2013. Okrem pravidelného overenia váh všetky skúšobné laboratóriá 
vykonávali pravidelnú medzikalibračnú kontrolu váh v súlade s internými predpismi 
(PK , 1/657/2009). 

     Referenčné drahé kovy a ostatné obyčajné kovy pouţívané pri kontrolných 
analýzach boli zamestnancami SL overované na rtg. spektrometri  Midex pri kaţdej 
novej dodávke. Z ostatných materiálov bola mimoriadna pozornosť venovaná 
kupelkám, ktoré boli podrobené vizuálnej a mechanickej skúške, ako aj ďalším 
skúškam vykonávaným v súlade s interným predpisom (RD 3-15).  

     Stabilita výsledkov bola vo všetkých laboratóriách sledovaná pomocou 
regulačných diagramov v programe METRO v súlade s interným predpisom (RD  3-
5).  V priebehu roka 2011 bol systém manaţérstva kvality SL PÚ SR preverovaný 
internými auditmi v zmysle ročného plánu. Interné audity vykonával vyškolený, 
kvalifikovaný a riaditeľom organizácie menovaný zamestnanec, nezávislý od činnosti 
auditovanej oblasti.  

     V hodnotenom období skúšobné laboratóriá  vykonali spolu 1 734 akreditovaných 
chemických skúšok – (797 striebro a 937 zlato).V porovnaní s predchádzajúcim rokom 
je to o 35 % viac. Z celkového mnoţstva chemických skúšok bolo v SL v Trenčíne 
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vykonaných 617 skúšok (287 skúšok zlata a 330 skúšok striebra), V SL v Bratislave 
bolo vykonaných spolu 577 skúšok (305 skúšok zlata a 272 skúšok striebra), v SL 
v Košiciach bolo spolu vykonaných 540 skúšok (345 skúšok zlata a 195 skúšok 
striebra). Pretavené materiály s obsahom drahých kovov váţili spolu 63 712 g. 
Skúšok na kameni bolo 561.   Celkovo bolo označených 640 984 kusov šperkov, čo 
predstavuje celkom 2 840 246 ,9 g. 

     Označovanie laserovou technikou sa vyuţíva predovšetkým pre označovanie 
šperkov (predmetov) z drahých kovov, ktoré nie je moţné označiť mechanickým 
vyrazením puncovej značky. Jedná sa o duté šperky, šperky osadené kameňmi tak, 
ţe pri mechanickom označení by sa tieto kamene mohli poškodiť, alebo o šperky 
zhotovené z rôznych drahých kovov, ktoré je potrebné označiť puncovými značkami 
pre kaţdý pouţitý drahý kov. 

Ukáţky - laserom opuncovaný tovar 

 
 

 

 

 

           Ag prívesky 925 ‰                                                                                      Prívesok zo ţltej zliatiny 
                                                                                                                                zlata rýdzosť 585 ‰ Au  
                                                                         Duté prívesky 925 ‰ Ag               osadený zirkónmi 

 

Repliky Au mince „10 Koruna“ – tuzemsko            Strieborné prívesky , osadené kubickými zirkónmi,  
                                                                                 dovoz rýdzosť 925 ‰ 

 

 

 

 

 

 

     Zlaté prstene, dovoz rýdzosť 585 ‰ Au                             Zlaté obrúčky tuzemsko rýdzosť 585 ‰ Au 
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Obrúčky z bielej zliatiny zlata              Zlato domáca produkcia                    Strieborné prstene osádzané 
s osadenými diamantmi                                                                                   kubickými zirkónmi , dovoz 
rýdzosť 585 ‰ Au                                                                                             rýdzosť 925 ‰ Ag 

Chybný tovar 

     Na puncovú kontrolu bol v hodnotenom období predloţený chybný tovar 
v celkovom počte 1 687 kusov o celkovej hmotnosti 9 270 g, z toho 1 267 kusov 
o hmotnosti 7 533 g predstavoval strieborný tovar a 420 kusov o hmotnosti 1 539 g 
predstavoval zlatý tovar. Jednalo sa o nasledovné chyby: 

Strieborný tovar :  

- tovar s medenou medzivrstvou (dovoz), 
- tovar z obyčajného kovu deklarovaný ako tovar zo striebra (dovoz), 
- tovar s povrchovou úpravou s Ni (dovoz), 
- tovar s Ni medzivrstvou (dovoz), 
- tovar uţ označený platným puncom (dovoz), 
- tovar zhotovený z niţšej ako deklarovanej rýdzosti (925‰ ) od 835‰ a 922‰ 

(dovoz), 
- tovar vyrobený z nedovolenej kombinácie drahého kovu (Ag) a obyčajného 

kovu „buzetové “ uzávery náušníc (dovoz). 
 
Zlatý tovar: 

- tovar vyrobený z nedovolenej kombinácie drahého kovu ( Au) a obyčajného 
kovu  - patenty náušníc (tuzemský tovar), 

- tovar niţšej ako deklarovanej rýdzosti obrúčka deklarovaná ako 750‰ – 
zistená rýdzosť 645‰ (tuzemská výroba), 

- tovar niţšej ako najniţšej zákonnej rýdzosti 333‰, - uzávery retiazok – 
(dovoz), 583,2‰ – prstene, retiazky, náramky, náušnice (dovoz), 

- tovar vyrobený z iného ako deklarovaného kovu Ag prsteň deklarovaný ako Au 
biela zliatina (tuzemská výroba), 

- tovar uţ označený platným puncom (poľský punc, český punc). 
 

     Rozšírením trhu po vstupe Slovenskej republiky do EÚ vzrástol podiel chybného 
tovaru, ktorý je predkladaný na puncovú kontrolu. PÚ SR zaznamenal nárast 
doznačovania rýdzostnou číslicou pri podlimitnom tovare z dovozu, najmä u striebra. 
(Dôvodom sú rozdielne stanovené podlimitné hmotnosti v jednotlivých krajinách EÚ ) 
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     Na obrázkoch dokumentujeme z mnohých prípadov niekoľko výrobkov vyradených 
z kontroly ako chybný tovar. Na puncovú kontrolu boli predloţené k úradnému 
vyskúšaniu a označeniu nasledovné výrobky. 

Ukáţky chybného tovaru z cudziny 

 

 

 

 

 

Obyčajný kov postriebrený, deklarovaný                                       Náhrdelník 925 ‰ Ag 
ako výrobok zo striebra označený 925 ‰ Ag                              s medzivrstvou z medi 

 
Ag prívesok 925 ‰ nepovolená 
(Medzivrstva z  obyčajného kovu  
(Ni+Cu) - dovoz 

                                                              Ag perá 925 ‰ – pozlátené - nepovolená medzivrstva 
                                                              z obyčajného kovu (Ni) – dovoz 
 

 
Ag náušnice 925 ‰          Ag prsteň, náušnice, prívesky – niţšia rýdzosť   Au obrúčka niţšia 
nepovolená medzivrstva 900 ‰ ako deklarovaná rýdzosť 925 ‰ -    rýdzosť 651 ‰ ako 
z obyčajného kovu (Cu)    dovoz                                                                    deklarovaná 750 ‰ 
len závesné háčiky - dovoz                                                                             tuzemsko 

     Na obrázkoch dokumentujeme ďalšie výrobky vyradené z kontroly ako chybný 
tovar. Na odbor puncovej kontroly na pobočke v Trenčíne boli predloţené 
k úradnému vyskúšaniu a označeniu nasledovné výrobky. 
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Chybný zlatý tovar, niţšia ako najniţšia zákonná rýdzosť - rozbitie 

 

 

 

 

 

 
Striebro, chybný tovar - niţšia ako deklarovaná rýdzosť 

     Postup pri nakladaní s chybným tovarom upravuje puncový zákon. Tovar, 
s výnimkou starého alebo opraveného tovaru, ktorý nevyhovuje ustanoveniam 
puncového zákona Puncový úrad SR rozbije. Zvyšky po rozbití a neoznačený starý 
tovar alebo opravený tovar vráti PÚ SR predkladateľovi. 

      Podiel jednotlivých krajín na dovoze zlatého klenotníckeho tovaru predkladaného 
na puncovú kontrolu sa dlhodobo prakticky nemení. Prím hrajú dve krajiny, a to 
Taliansko a Turecko. Najväčší podiel na dovoze zlatého klenotníckeho tovaru má 
naďalej Taliansko od 58 do 57 %, nasleduje Turecko v priemere 21 %, a  Maďarsko 
od 10 do 8 %.  
 
                              Au kusy                                                         Au kg 

Taliansko
57%

Turecko
21%

Maďarsko
10%

Nemecko
4%

Poľsko
2%

Ostatní
6%
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     Aj pri dovoze strieborného tovaru pretrváva na prvom mieste Taliansko v priemere 
od 49 do 44 % , Nemecko od 21 do 10 % Turecko 13 % ,Maďarsko a Thajsko 
v priemere 5,5 % . 
 
                            Ag kusy                                                         Ag kg 

Taliansko
44%

Nemecko
20%

Turecko
13%

Maďarsko
7%

Thajsko
5%

Ostatní
11%

 

Taliansko
49%

Nemecko
21%

Turecko
13%

Thajsko 
6%

Maďarsk
o

4%

Otatní
7%

 
 
     Tovar vyrobený na Slovensku je výrobca povinný označiť alebo dať označiť 
výrobnou značkou, ktorej vyobrazenie pridelí na jeho poţiadanie PÚ SR . Na základe 
prideleného vyobrazenia si dá podnikateľský subjekt výrobnú značku vyrobiť. 
Označenie tovaru výrobnou značkou slúţi na identifikáciu výrobcu. 

     Tovar z dovozu predkladaný na puncovú kontrolu je doznačovaný 
zodpovednostnou značkou. Zodpovednostná značka je pridelená puncovým úradom 
kaţdému obchodníkovi dováţajúcemu tovar zo zahraničia a slúţi na jeho 
identifikáciu. Tovar ktorý z dôvodu moţného poškodenia nie je moţné opuncovať sa 
označí zavesením plomby alebo laserom.  
 
     Za rok 2011 bolo doznačených výrobnými značkami, zodpovednostnými značkami 
zavesením plomby a označených laserom celkom 130 422 kusov tovarov z drahých 
kovov. Puncová kontrola vedie register výrobných a zodpovednostných značiek 
a register klenotníckych zliatin. Za tento rok bolo pridelených 81 značiek a 38 značiek 
bolo zrušených. V súčasnom období je registrovaných 795 výrobných a 520 
zodpovednostných značiek. Z tejto činnosti taktieţ plynú finančné prostriedky do 
štátneho rozpočtu a to vo forme poplatkov za kolky v súlade so zákonom o správnych 
poplatkoch, (6,50 €) za pridelenú výrobnú a zodpovednostnú značku a  (3,00 €) za 
zrušenú výrobnú a zodpovednostnú značku. Za rok 2011 sme vybrali vo forme 
poplatkov v kolkoch celkom 640,50 €. 
 
    PÚ SR sa kaţdoročne zúčastňuje na medzinárodnej výstave Hodiny a klenoty, kde 
má svoj stánok. Na vynovenom stánku tu bezplatne poskytol záujemcom poradenskú 
sluţbu. Najväčší záujem bol o určenie pravosti materiálov a zistenie či je výrobok 
opuncovaný. Vo viacerých prípadoch sa ukázalo, ţe výsledkom skúšky bolo 
sklamanie záujemcu. Aj tu sa potvrdilo, aké poslanie má puncová kontrola pri 
ochrane spotrebiteľov. 
 
Poloţka 222 Pokuty a penále –  ďalším zdrojom príjmov sú pokuty udelené PÚ SR za 
porušenie ustanovení puncového zákona. Pre zvýšenie dodrţiavania puncového 
zákona v zlatníckej obci a pre následné zvýšenie mnoţstva predkladaného tovaru 
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z DK sa presunom zamestnancov z útvaru puncovej kontroly na útvar puncovej 
inšpekcie (UPI) posilnila personálna časť inšpekcie. Zakúpením nového motorového 
vozidla, prenosnej výpočtovej techniky a zabezpečením mobilného internetového 
spojenia sa posilnila technická vybavenosť inšpektorov. Úpravou interného 
sadzobníka pokút sa zvýšil nielen príjem ÚPI, ale zároveň sa zvýšil aj počet stránok 
na puncovej kontrole. Pokuty pripísané na príjmový účet predstavujú za hodnotené 
obdobie čiastku 22 455 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast 60 % . 
Plán kontrol na rok 2011 bol stanovený na 250 inšpekcií. Za hodnotené obdobie 
vykonali pracovníci útvaru PI celkovo 385 inšpekcií, čo je prekročenie ročného plánu 
o 54%. V priebehu roka boli uloţené pokuty vo výške 27 940 €. Neuhradené pokuty 
vo výške 7 185 € boli odstúpené na výkon exekúcie.  
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     Inšpekcie, boli zamerané na nepuncovaný tovar, ktorý unikol puncovej kontrole. 
V 108 prípadoch porušenia zákona č. 10/2004 Z. z., o puncovníctve a skúšaní 
drahých kovov bolo zahájené správne konanie. Okrem toho sa vykonala inšpekcia na 
podnet sťaţnosti, podanej občanom na nelegálny výkup výrobkov z drahých kovov 
prostredníctvom neplnoletej osoby , ako aj na reklamáciu výroby šperku u výrobcu. 
Vykonanou kontrolou bolo potvrdené, ţe sťaţnosť bola opodstatnená a zo zistených 
nedostatkov bol spísaný protokol. O nedostatkoch, ktoré sa týkali nevedenia 
príslušnej dokumentácie boli firmy informované a nedostatky odstránili. Celý spis na 
podnet polície bol odstúpený na ďalšie riešenie. Okrem toho sa vykonali hĺbkové 
inšpekcie u výrobcov, ktorí vyrábajú šperky odlievaním, či výrobky neodlievajú podľa 
vybraných vzorov aj s vyrazenými puncovými značkami. 

     V rámci preverovania podnikateľov , ktorí svoju činnosť neohlásili na PÚ SR 
v lehote 15 dní bolo zistené, ţe väčšina z podnikateľov porušilo puncový zákon 
hlavne tým, ţe zmeny v podnikaní neohlásili v zákonnej lehote, alebo ich neohlásili 
úplne. Okrem toho 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, vyţadované náleţitosti v zmysle zákona 
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uvedené na pokladničnom bloku a pod.). Vyskytol sa aj tovar , ktorý neprešiel 
puncovou kontrolou - bol bez puncovej značky.  

     Okrem uvedeného sa útvar 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. Vykonalo sa 14 internetových 
objednávok, z ktorých u 12 bolo zistené porušenie puncového zákona. Objednávky 
sa vybavovali tak, ţe z internetovej stránky sa vybral zodpovedajúci klenotnícky 
tovar, potom prebieha preberanie zásielok, ich vyhodnotenie a zdokumentovanie. 
V poslednej fáze potom inšpektori kontaktujú odosielateľa a vyţiadajú vrátenie 
peňazí za objednaný tovar. Ďalej sa zahájilo správne konanie s prevádzkovateľom 
internetového predaja šperkov s niţšou, ako zákonnou rýdzosťou (10 karátové 
výrobky zo zlata). Inšpektori  riešili aj prípad predaja výrobkov 9 karátového zlata 
v predajnom reťazci TESCO.  

     Vzhľadom na výskyt veľkého mnoţstva internetového predaja výrobkov z drahých 
kovov vo veľkom, veľakrát neoznačeného puncovou značkou, inšpektori sa aj naďalej 
budú zaoberať výkonom takejto kontroly. 

Puncoví inšpektori sa zamerali aj na kontrolu tovaru, ktorý nemal označenie 
výrobnou, zodpovednostnou značkou a rýdzostnou číslicou. 

 
 

     Medaile z dovozu, označené zodpovednostnou značkou , neboli predloţené na PÚ SR, 
nie sú označené puncovými značkami pre danú rýdzosť kovu. 
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     Medaile, z dovozu, ktorých rýdzosť je vyššia ako najniţšia zákonná rýdzosť, neboli 
označené zodpovednostnou značkou, mali byť predloţené PÚ SR k úradnému označeniu 
(opuncovaniu). 

 
 

     Postriebrené medaile, podkladový materiál Fe , sú magnetické, predávané ako súkromná 
zbierka Ag medailí. 
 

 

    Náramok z obecného kovu postriebrený (pandora), kúpený cez internetový obchod 
označený rýdzostnou číslicou 925 ‰ Ag, predávaný ako sterling silver. 

     Puncová inšpekcia riešila 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. Pre jednoznačný výklad litery zákona 
s následný postup za jeho porušenie bude potrebná úprava platného Puncového 
zákona. 
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Ďalšie ukáţky tovarov zachytených inšpektormi PÚ SR 

 

Medaily vyrobené z rýdzeho striebra               Falzifikát vyrobený odlievaním  
rýdzosti 999 ‰ označené zodpoved-              (napodobenina starej keltskej mince) 
nostnou značkou dovozcu, neboli 
predloţené na puncovú kontrolu k  
označeniu puncovou úradnou značkou  

 
 
     Au náramok vyrobený výrobcom, označený na obidvoch stranách pridelenou výrobnou a 
rýdzostnou značkou pre rýdzosť 585 ‰ Au, no tento náramok nebol predloţený na puncovú 
kontrolu k vyskúšaniu a označeniu úradnou značkou. 

     Puncová inšpekcia vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi. PÚ 
SR registruje k 31.12.2011 celkom 3 906 subjektov, ktoré majú aj niekoľko 
prevádzok. Tento rok bolo zaregistrovaných 206 nových podnikateľov. Registrujeme 
1 143 podnikateľov, ktorí nahlásili ukončenie podnikateľskej činnosti a 180 
podnikateľských subjektov ktorí prerušili svoju činnosť. Z hľadiska činností evidujeme 
registrovaných 88 podnikateľov z oblasti staroţitností, 1 982 maloobchodných 
prevádzok, 43 prevádzkujúcich stomatologické činnosti, 587 výkup drahých kovov, 8 
zlievarenská činnosť. Podnikateľov vykonávajúcich Internetový predaj je 
zaregistrovaných 295, prevádzkujúcich opravu drahých kovov 624, záloţnú činnosť 
482. V registri sa vykonalo viac ako 1 058 zápisov, záznamov a zmien. 

     Z vykonaných inšpekcií vyplýva, ţe pravidelný výkon inšpekcií na registrovaných 
i náhodne nájdených prevádzkach je nevyhnutný. I keď pretrváva obdobie krízy 
a predaj výrobkov z drahých kovov sa obmedzil, je dôleţité z dôvodu ochrany 
spotrebiteľa skvalitňovať výkon pravidelnej inšpekcie u podnikateľov a zabezpečiť, 
aby na puncovú kontrolu PÚ SR bol predkladaný tovar v zmysle platnej legislatívy. V 
prípade akejkoľvek pochybnosti doporučujeme obrátiť sa na hociktoré pracovisko 
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Puncového úradu SR, ktoré je na vykonávanie skúšok výrobkov v DK vybavené po 
kaţdej stránke. 

Poloţka 223 Poplatky z náhodného predaja sluţieb - z dôvodu záujmu o informácie 
o legislatíve, ako aj praktických skúškach zisťovania rýdzosti drahých kovov, 
napríklad ako skúšať na skúšobnom kameni, sa aj v roku 2011 Puncový úrad SR 
podieľal na lektorskom zabezpečení odborných seminárov. Za lektorskú činnosť bolo 
od účastníkov vybratých 491 € - podpoloţka 223 001. Kompresor a keramické 
kelímky sme predali za 2 069 € - podpoloţka 223 004. 
 
Poloţka 230 Kapitálové príjmy - prebytočný majetok štátu, - totálne poškodené 
motorové vozidlo sme predali za 650 €. 
 
Poloţka 290 Iné nedaňové príjmy – z náhrad poistného plnenia od poisťovne za 
motorové vozidlá sme obdrţali 4 786 €. 
 

Plnenie príjmov za rok 2011v € 

 

 
Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu. 

     Beţné výdavky boli v  roku 2011 čerpané na plnenie úloh na úseku puncovej 
kontroly a puncovej inšpekcie a to v súvislosti so zabezpečením prevádzkových 
potrieb jednotlivých pracovísk. 

Poloţka 600  Beţné výdavky - boli čerpané vo výške 639 277 € čo predstavuje 98 %. 
Nevyčerpalo sa 13 197 €. Nevyčerpané finančné prostriedky boli ponechané 
v prospech štátneho rozpočtu. Čerpanie jednotlivých poloţiek a podpoloţiek za 
obdobie roku 2011 bolo nasledovné: 

Poloţka 610 - mzdy - čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2011 je vo výške 
297 337 €,v porovnaní s predchádzajúcim rokom je čerpanie miezd niţšie o 20 693 €. 

     Z  celkového objemu pridelených mzdových prostriedkov boli čerpané mzdové 
prostriedky na platy štátnych zamestnancov vo výške 263 476 €, zamestnanci 
vykonávajúci práce vo verejnom záujme čerpali 33 861 €. 
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     Pre rok 2011 bol našej organizácii zníţený počet zamestnancov o 4, na 28 
zamestnancov. Čerpanie predstavuje 100 % z ročného objemu a je zrejmé 
z nasledujúcej tabuľky: 
 

 
Čerpanie 
mzdových 
prostriedkov 

 
K 
31.12.2010 
v € 

 
K 
31.12.2011 
v € 

 
Rozdiel 
v € 

 
K 31.12.2010 
fyzický počet 
zamestnancov 

 
K 31.12.2011 
fyzický počet 
zamestnancov 

 

Rozdiel 

Poloţka 610 318 030 297 337 - 20 693 32 27 -5 

Z toho:       

Poloţka 611 220 468 205 069 - 15 399 32 27 -5 

Poloţka 612 87 918 81 632 -  6 286 31 27 -4 

Poloţka 614 9 644 10 636 +   992 32 27 -5 

 

     V porovnaní s rokom 2010 sa čerpanie mzdových prostriedkov zníţilo o 7 %. 
 

Poloţka 620 - poistné - čerpanie vo výške 103 971 € je 99,3 %, zodpovedá objemu 
vyčerpaných mzdových prostriedkov. Nevyčerpalo sa 754 €. 

Poloţka 630 - tovary a sluţby - čerpanie je 94,7 % vo výške 221 583 €. Čerpanie 
podľa jednotlivých poloţiek a podpoloţiek bolo v roku 2011nasledovné: 

Poloţka 631 - cestovné výdavky boli čerpané v čiastke 8 680 € t. j. 96,4 % 
plánovaného ročného objemu. V porovnaní s rokom 2010 je čerpanie na poloţke 
niţšie o 3 507 €. 

     Na zahraničné pracovné cesty sme čerpali 3 200 € - podpoloţka 631 002. 
V mesiaci január vycestovali do Českej republiky na Puncový úrad na odborný 
seminár venovaný oblasti vyuţívania spektrálnej analýzy na puncových úradoch traja 
zamestnanci úradu. V Ţeneve na 68. zasadaní Stáleho výboru Dohovoru o kontrole 
a označovaní výrobkov z drahých kovov a 7. zasadaní Medzinárodnej asociácie 
puncových úradov v mesiaci marec sa zúčastnili dvaja zamestnanci úradu. Na 
odbornom školení , ktoré organizovalo České gemologické laboratórium v mesiaci 
máj, sa zúčastnila jedna zamestnankyňa. V mesiaci jún sa konala porada inšpektorov 
Puncového úradu Českej republiky, ktorá prebiehala v zariadení puncového úradu v  
Ţelíve. Na poradu vycestovala jedna zamestnankyňa úradu. Na zasadnutí Puncových 
úradov krajín Vyšehradskej štvorky v Českej republike sa zúčastnili štyria 
zamestnanci PÚ SR. Slovenskú republiku na zasadaní Stáleho výboru Viedenskej 
konvencie a na rokovaní IAAO vo Varšave v mesiaci september zastupovali dvaja 
zamestnanci úradu. Na Puncový úrad do Českej republiky z dôvodu prerokovania 
a zosúladenie postupu pri vstupe Talianska k Dohovoru (Viedenská konvencia) 
v mesiaci december vycestovali traja zamestnanci úradu. 

     Čerpanie 5 480 € na podpoloţke 631 001 tuzemské cestovné výdavky predstavuje 
kaţdoročné štvordňové školenie a porady všetkých zamestnancov PÚ SR začiatkom 
roka, porady vedenia a sluţobné cesty inšpektorov úradu.  
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Poloţka 632 - náklady na energiu, vodu a komunikácie boli čerpané v čiastke 26 594 
€. t.j. 96,7 %, v porovnaní s rokom 2010 je mierne zvýšenie spôsobené nie zvýšením 
spotreby, ale zvýšením cien za energie. 

Poloţka 633 - materiál a dodávky, čerpanie v čiastke 71 956 € t. j. 95,9 %. Z tejto 
poloţky zabezpečujeme prevádzkové a materiálové potreby výkonu puncovej 
kontroly a puncovej inšpekcie, ako aj chodu celého úradu. Doterajšie územné 
rozloţenie pracovísk úradu nevyhovovalo z hľadiska vzdialenosti dnešnému 
rozloţeniu podnikateľov, ktorí podnikajú v oblasti drahých kovov, nakoľko kopírovalo 
rozloţenie zlatníckych firiem v minulosti. Pre optimálne podmienky na vytvorenie 
expozitúry bol vybraný priestor v meste Kremnica. Zriadením expozitúry v Kremnici 
sa zlepší dostupnosť sluţieb klientom zo stredného a severného Slovenska, Zároveň 
môţe PÚ SR rýchlejšie vykonávať kontrolu medailí a mincí a ostatných výrobkov 
z DK, ktoré vyrába mincovňa v Kremnici. Podotýkame, ţe personálne obsadenie 
riešime reorganizáciou štruktúry z pridelených mzdových  prostriedkov bez záťaţe na 
štátny rozpočet. Z podpoloţky 633 001 sme čerpali na interiérové vybavenie – 
nábytok pre pracoviská v Bratislave, v Košiciach, v Leviciach a v Kremnici. Výpočtovú 
techniku, vrátane materiálu k výpočtovej technike sme zakúpili pre pracoviská 
v Bratislave, pobočku v Košiciach, expozitúru v Leviciach a v Kremnici - podpoloţka 
633 002. Z tejto podpoloţky sme pre inšpekciu v Košiciach a v Bratislave čerpali 
finančné prostriedky na zakúpenie digitálnych mikroskopických kamier s redukciu na 
mikroskop. Pokazenú chladničku v Bratislave sme vymenili za novú - podpoloţka 
633 004. Pre expozitúru v Kremnici a pobočku v Košiciach sme na príjem tovaru 
zakúpili váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II a pre potreby laboratórií 
do indukčných pecí uhlíkové taviace kelímky so šamotovým obalom a kupelky na 
tavenie , pre expozitúru v Kremnici puncovacie stroje – podpoloţka 633 005. Z 
podpoloţky 633 006 sme čerpali pre všetky pracoviská na nákup tabuliek na 
označenie jednotlivých pracovísk, tonerov, tlačív, objednávok, hlavičkového papiera, 
čistiacich prostriedkov, chemikálií svietidiel a ţiaroviek. Z podpoloţky 633 007 sme 
čerpali za vytvorenie grafických návrhov na nové puncové značky pre Au, Ag a Pt. 
Čerpanie z podpoloţky 633 010 je za zakúpenie pracovných odevov a obuvi pre 
zamestnancov puncovej kontroly. Vyššie čerpanie na podpoloţke 633 013 je za 
predĺţenie antivírového programu ESET NOD 32 na ďalšie dva roky a za zakúpenie 
softvéru na zálohovanie a prenos dát príjmových pokladní úradu. Pri fakturácii bola 
uplatnená zľava 20 % pre subjekty verejnej správy.  

Poloţka 634 – dopravné - v čiastke 26 729 €, t.j. 97,2 %.Vyššie čerpanie na 
podpoloţke 634 001 palivo v porovnaní z predchádzajúcim rokom, je nielen z dôvodu 
zvýšenia cien za pohonné hmoty, ale aj z dôvodu posilnenia inšpekčnej činnosti, čím 
sa zvýšil počet sluţobných ciest inšpektorov – podpoloţka 634 001. Z podpoloţky 
634 002 - sme čerpali na STK, úradné meranie, prezutie pneumatík a servis a na 
údrţbu áut, ktorej čiastka sa postupne zvyšuje z dôvodu častejšej údrţby 
zastaraného vozového parku. Ďalšie čerpanie tvorí poistenie – podpoloţka 634 003. 
Na podpoloţke 634 005 karty, známky je čerpanie vyššie z dôvodu zvýšenia cien za 
diaľničné známky 

Poloţka 635 - rutinná a štandardná údrţba - čerpanie v čiastke 19 881 € t. j. 90,8 %. 
Čerpanie je niţšie ako v predchádzajúcom roku o 16 095 €. Čerpanie na podpoloţke 
635 002 tvorí v prvom polroku, údrţba výpočtovej techniky externou firmou Bit studio 
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v druhom polroku, tieto práce vykonáva firma MB Solution za niţšiu sumu. 
Z podpoloţky 635 004 sme čerpali na opravu laboratórnych váh a muflových pecí pre 
pracoviská úradu. Niţšie čerpanie na podpoloţke 635 005 - oprava špeciálnych 
strojov je z dôvodu, ţe v predchádzajúcom roku sme platili opravu RTG zariadení na 
pobočke v Trenčíne a pracovisku v Bratislave. Čerpanie na podpoloţke 635 009 je za 
dodanie aktualizovaných programov 2011 v  agendách podvojné účtovníctvo, 
výkazníctvo a mzdy. 

Poloţka 636 - čerpanie celkom 6 591 € t.j. 98,4 %, je na úrovni minulého roku. 
Z poloţky sme čerpali za prenájom administratívnych priestorov expozitúry 
v Leviciach, parkovacích boxov, poštového priečinku a za plynové fľaše a rohoţky.  

Poloţka 637 - ostatné tovary a sluţby - v čiastke 61 152 € t. j. 92,3 %. Čerpanie na 
tejto poloţke je v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vyššie. 
Kaţdoročne sa v mesiaci január koná štvordenné školenie všetkých zamestnancov 
úradu zamerané na oboznámenie sa zamestnancov s novými poznatkami a 
pracovnými postupmi v oblasti puncovníctva a skúšania drahých kovov, puncovej 
inšpekcie a ich preškolenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
poţiarnej ochrany – podpoloţka 637 001. Z podpoloţky 637 004 sme Slovenskej 
akreditačnej spoločnosti platili za reakreditáciu troch laboratórií a plánovaný dohľad v 
skúšobnom laboratóriu, ktorý sa uskutočnil na pobočke v Košiciach. Z tejto 
podpoloţky sme hradili aj odvoz odpadu z pivničných priestorov úradu, ďalej za 
pranie a čistenie pracovných odevov a revízie zabezpečovacích, plynových, hasiacich 
a elektrických zariadení na pracoviskách úradu. Z podpoloţky 637 005 sme čerpali za 
kalibrácie váh a titrátorov na pracoviskách v Bratislave, Trenčíne a Košiciach, ktorých 
kalibrácia kaţdý druhý rok vyplýva z akreditačných podmienok. Na pobočke 
v Trenčíne bolo potrebné vykonať aj kalibráciu muflovej pece. Z tejto podpoloţky sa 
čerpalo aj za pripojenie PSN na stredisko registrácie poplachov PZ SR v Trenčíne. 
Čerpanie na ostatných podpoloţkách poloţky, poistné, prídel do sociálneho fondu, 
dane sú na úrovni predchádzajúceho roka.  

Čerpanie materiálových výdavkov (630) 
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Poloţka 640 - beţné transfery, čerpanie vo výške 16 386 € t. j. 99,4 %. Z poloţky 
642 012 bolo z dôvodu odchodu riaditeľa úradu a jednej zamestnankyne úradu 
vyplatené odstupné celkom vo výške 8 418 €. Na podpoloţke 642 015 tvoria 
vyplatené nemocenské dávky sumu 796 €. 

     Z podpoloţky 649 003 sme čerpali peňaţné prostriedky na príspevky za členstvo 
v Medzinárodnej asociácii puncových úradov IAAO (The Interantional Association of 
Assy Offices) 400 €. Poplatok 6 773 € sme zaplatili Konvencii pre skúšanie 
a označovanie tovaru z drahých kovov, (Convention on the Control and Marking of 
Articles of Precious Metals) ktorej členom sme od roku 2007. 

Poloţka 700 - kapitálové výdavky – na kapitálové výdavky bolo PÚ SR pridelených 
a zároveň aj vyčerpaných 49 tis. €. 

Poloţka 713 - nákup stojov, prístrojov, zariadení 

Z podpoloţky 713 001 sme čerpali celkom 8 789 €. Do novozriadenej expozitúry 
v Kremnici sme zakúpili trezor za 3 972 € a na ústredie v Bratislave do rokovacej 
miestnosti a kuchynky interiérové vybavenie. Na montáţ kamerového systému pre 
potreby PÚ SR s cieľom zabezpečenia ochrany pred vplyvom vnútornej a vonkajšej 
kriminality činnosti v súlade s projektom „Stratégia prevencie kriminality na roky 2011 
aţ 2014“ a z toho vyplývajúcich opatrení PÚ SR na podpoloţke 713 003 sme čerpali 
5 982 € . Zabezpečovali sme pracovisko v Bratislave , pobočku v Trenčíne 
a expozitúru v Kremnici. 

     V treťom štvrťroku ku 2011 sme čerpali prostriedky na nákup osobného 
motorového vozidla vo výške 10 099 € - Poloţka 714 001. 

Poloţka 717 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia  

     Na pracovisku v Bratislave, kde PÚ SR sídli od roku 1929 vznikla potreba 
rekonštrukcie a modernizácie miestností, na ktorú sme z podpoloţky 717 002 čerpali 
4 160 €. Na stavebné úpravy potrebné k zriadeniu expozitúry v Kremnici sme čerpali 
z podpoloţky 717 003 - 19 950 €. 

    Celkové čerpanie rozpočtu z pridelenej sumy výdavkov (600 + 700) je znázornené 
v grafe 
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Vnútorná kontrola a prístup k informáciám 
 
     Podľa plánu vnútorných kontrol PÚ SR na rok 2011, bolo za rok na základe 
poverení riaditeľa PÚ SR vykonaných celkom 137 kontrol. 

     Na jednotlivých pracoviskách PÚ SR - Bratislava, Trenčín, Košice a Levice boli 
vykonané kontroly príjmových a výdavkových pokladní, kontrola kvality práce 
puncovej kontroly, námatková kontrola faktúr, kontrola dochádzky a kontrola 
evidencie návštev. 

     Z ďalších kontrol boli vykonané následné finančné kontroly zamerané na 
porovnanie príjmového účtu s puncovými poplatkami príjmovej pokladne programu 
VATSOFT podľa štatistiky z jednotlivých pracovísk PÚ SR, porovnanie platieb cez 
terminál s príjmovou pokladňou programu VATSOFT a s príjmovým účtom PÚ SR. 
Súčasťou týchto kontrol bola kontrola dodrţiavania doby splatnosti vystavených 
faktúr a protokolov pre Mincovňu Kremnica š.p., Zlatokov s.r.o., Trenčín a  ANTIKU 
s.r.o., Trenčín. Od 1.7.2011 tieto kontroly vykonáva účtovníčka Puncového úradu SR. 

     Za hodnotené obdobie bola vykonaná námatková kontrola zameraná na kontrolu 
úhrad za zodpovednostné značky v súlade s programom VATSOFT a kontrola 
zameraná na kontrolu označeného tovaru zodpovednostnými značkami okrem 
puncových v súlade s puncovým zákonom 10/2004 Z. z., §13 ods.3. Z obidvoch 
kontrol bola vypracovaná správa.  

     V roku 2011 boli vykonané 2 kontroly zamerané na likvidáciu cestovných príkazov 
v súlade so zákonom. 

     Vedúca vnútornej kontroly je gestorom zverejňovania informácii podľa zákona 
211/2000 Z. z. Za rok 2011 sme na PÚ SR zaevidovali 64 ţiadostí o informácie 
v zmysle zákona 211/2000 Z. z., ktorých vybavenie vedúca vnútornej kontroly 
zabezpečila. Predmetom ţiadostí o zverejňovanie informácií 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 .  

     Ţiadosti o poskytnutie informácii boli doručené na PÚ SR mailom a telefonicky, 
rovnakým spôsobom boli aj vybavené. 

     Za rok 2011 bola na PÚ SR zaevidovaná jedna sťaţnosť, ţiadna petícia a jedno 
podanie iného typu. V tomto roku vykonalo Ministerstvo hospodárstva SR odbor 
kontroly kontrolu zameranú na evidenciu sťaţností, petícii a podaní iného typu 
v súlade so zákonom. Výsledkom kontroly bola správa z dôvodu formálnych 
nedostatkov v centrálnej evidencii. 

     Z dôvodu výmeny riaditeľa na PÚ SR bola v marci 2011 na všetkých pracoviskách 
uskutočnená mimoriadna inventarizácia drahých kovov , puncových značiek, 
skúšobných ihiel, skúšobných kameňov, medailí , matríc a razníkov a tovaru 
prepadnutého v prospech štátu.  

     V mesiaci jún 2011 zabezpečila vnútorná kontrola presun puncových značiek 
z jednotlivých pracovísk Puncového úradu SR do centrálneho trezora do Bratislavy    
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( z Košíc 11 puncových značiek, z Trenčína 58 puncových značiek a z Levíc 17 
puncových značiek). 

     Pracovná náplň vnútornej kontroly zahŕňa aj štatistické vyhodnotenie výkonov 
Puncového úradu SR. V roku 2011 raz za mesiac a aj za jednotlivé štvrťroky boli 
vyhotovené štatistické výsledky Puncového úradu SR podľa jednotlivých pracovísk, a  
tieţ štatistické výsledky porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Pre potreby prezentácie 
bol 1. štvrťrok vypracovaný aj v anglickom jazyku. 

     V roku 2011 škodová komisia zasadala dvakrát. Za rok 2011 boli zaevidované dve 
škodové udalosti. Cudzie motorové vozidlá narazili do zaparkovaných sluţobných 
motorových vozidiel PÚ SR. Totálna škoda vznikla na motorovom vozidle sedan 
DAEWOO EVANDA 2,0, EČ : BA 936 KA, ktoré stálo na parkovacom mieste PÚ SR 
č.9. Aj druhá škodová udalosť vznikla PÚ SR z dôvodu , ţe do sluţobného 
motorového vozidla Daewoo Chevrolet EČ: BA 258 MH patriacemu PÚ SR, ktoré 
stálo na parkovacom mieste č.9 PÚ SR nabúralo pri cúvaní neznáme motorové 
vozidlo do prednej časti vozidla, čím spôsobilo poškodenie predného nárazníka.  

     Na poţiadanie MH SR bol na vnútornej kontrole vypracovaný materiál pod 
názvom „Činnosti vykonávané v pôsobnosti organizačného útvaru a ich odôvodnenie, 
resp. návrh na zrušenie resp. zúţenie niektorých činností “. 

Personálne otázky 
 
     Pre rok 2011 bol našej organizácii zníţený počet zamestnancov o 4, na 28 
zamestnancov. Tento počet zamestnancov je najniţší v histórii PÚ SR. 24 
zamestnancov je zaradených v štátnej sluţbe a 4 zamestnanci sú zaradení vo výkone 
prác vo verejnom záujme. V hodnotenom období  sme mali priemerný prepočítaný 
počet zamestnancov 27 , vo fyzických osobách 28. Rodičovskú dovolenku čerpajú 
dve zamestnankyne úradu. Z celkového počtu zamestnancov je 7 muţov. 

      Priemerný vek zamestnancov v roku 2011 bol 46,7 rokov. Z celkového počtu 
zamestnancov má 13 zamestnancov vysokoškolské vzdelanie. 
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      Z dôvodu nízkeho počtu zamestnancov. dochádza neustále ku kumulovaniu 
činností Nemáme ţiadnych zamestnancov na výkon údrţbárskych upratovacích 
a iných obsluţných činností  
 
     PÚ SR poskytuje svoje sluţby v Bratislave, v Trenčíne v Leviciach a v Košiciach. 
Pracovisko v Bratislave je sídlom Puncového úradu SR, kde sa zabezpečujú všetky 
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činnosti uloţené puncovým zákonom, ekonomická a riadiaca činnosť. Počet 
zamestnancov je 15. Bratislava je ako hlavné mesto SR centrom zlatníckej výroby, 
ako aj predaja klenotníckych šperkov na Slovensku. 
 
     Región Trenčína je oblasť s najviac rozšírenou klenotníckou výrobou na 
Slovensku. Spolu na pobočke v Trenčíne pracuje 5 zamestnancov. Vykonáva všetky 
činnosti, ktoré určuje puncový zákon a taktieţ na pracovisku je vytvorená operatívna 
inšpekčná dvojica. Pracovisko dozoruje razbu slovenských mincí a medailí 
a vykonáva analytické rozbory polotovarov z drahých kovov pouţívaných pri razbe. 
Pracovisko pobočky zahájilo svoju činnosť v roku 1970 a je našim najstarším 
vysunutým pracoviskom. 

     V súčasnosti v rámci Východoslovenského regiónu sú Košice najväčším centrom 
zlatníckej výroby a pracovisko pobočky zabezpečuje sluţby nielen pre početnú 
skupinu obyvateľstva, ale aj pre zlatníkov mesta a z regiónov Prešova, Michaloviec, 
Humenného, Popradu, Roţňavy a Lučenca. Pobočka bola zriadená ako tretie 
vysunuté pracovisko na jeseň v roku 1972. Na pobočke je vytvorené oddelenie 
puncovej inšpekcie, ktoré zabezpečuje výkon pravidelnej puncovej inšpekcie na 
polovici územia Slovenskej republiky. Na pobočke v Košiciach pracuje 5 
zamestnancov. 

     Expozitúra v Leviciach je naším najmladším a najmenším vysunutým pracoviskom. 
Bola zriadená v roku 1992 a pracujú tu 3 zamestnanci. Pracovisko vykonáva puncovú 
kontrolu klenotníckeho tovaru vyrobeného z registrovaných zliatin a od marca 2001 
zabezpečuje aj sluţby pre obyvateľstvo, a to skúšanie a označovanie starých 
klenotníckych výrobkov z drahých kovov. Aj na tomto pracovisku je vytvorená 
operatívna inšpekčná dvojica. Dôvodom zriadenia expozitúry v Leviciach bola 
početná zlatnícka obec v regióne.  

Prehľad o počte zamestnancov zaradených do platových tried je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke 
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     Komplexný výkon puncovej kontroly zabezpečuje Útvar puncovej kontroly 
v Bratislave so svojimi pobočkami a expozitúrou prostredníctvom technického 
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a chemického skúšania, puncovania a tavenia. Skúšky rýdzosti vykonáva PÚ SR na 
skúšobnom kameni a pomocou X-testu nedeštruktívnou metódou, chemickými 
analýzami stanovuje zlato, striebro, platinu a paládium a vydáva osvedčenie o ich 
výsledku. Označovanie tovarov z drahých kovov sa vykonáva s pomocou 
mechanických puncovacích strojov a laserom s pouţitím zodpovedajúcich puncových 
značiek pre jednotlivé zákonné rýdzosti drahých kovov. Všetky zlaté, strieborné a  
platinové šperky ponúkané na predaj v našich obchodoch musia prejsť kontrolou na 
PÚ SR, týka sa to aj dovozových šperkov a šperkov zhotovených na zákazku 
v zlatníctve. 

     Puncovú kontrolu zabezpečuje celkom 19 zamestnancov vrátane vedúcich. 
Skúšanie a označovanie tovarov z drahých kovov zaberá pribliţne 80 % pracovného 
času výkonných zamestnancov puncovej kontroly. Zvyšný čas je venovaný skúškam 
materiálov, ktoré nepodliehajú povinnému puncovaniu, vedeniu administratívnej 
agendy, prípravným prácam, odvodu trţieb a ďalších úloh, ktoré sú nevyhnutné pre 
zabezpečenie bezproblémového chodu prevádzky. Aj z dôvodu zníţenia počtu 
zamestnancov pomáha puncová kontrola pri výkone puncovej inšpekcie . 

     Vzhľadom na neustále sa meniacu legislatívu, je vzdelávanie zamestnancov 
prirodzenou súčasťou práce. 

     Účastníkmi vzdelávania sú všetci zamestnanci Puncového úradu SR 
v štátnozamestnaneckom pomere a aj zamestnanci pri výkone prác vo verejnom 
záujme. PÚ SR z dôvodu záujmu verejnosti lektorsky zabezpečuje aj semináre, ktoré 
sú venované skúšaniu drahých kovov na skúšobnom kameni a zároveň upozorňuje 
odbornú aj laickú verejnosť na rôzne falzifikáty vyskytujúce sa na trhu s klenotníckym 
tovarom, podáva výklad právnych predpisov v oblasti puncovníctva. 

     Zamestnanci úradu sa zúčastňujú na odborných vzdelávacích podujatiach (kurzy, 
semináre, konferencie), ktoré organizujú externé vzdelávacie inštitúcie. Ďalšie 
vzdelávacie podujatia boli obsahovo zamerané na oblasť pracovno-právnych 
vzťahov, ekonomiky, účtovníctva, správy majetku, rozpočtu, kontroly, ochrany 
osobných údajov , bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipoţiarnej ochrane, 
civilnej ochrane, školenia zamerané na chemické procesy a  nedeštruktívne metódy 
skúšania materiálov , informačné technológie a pod.  

     Odborné vzdelávania sú realizované na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni. 
Pri zabezpečovaní vzdelávania svojich zamestnancov Puncový úrad spolupracuje 
s rôznymi vzdelávacími inštitúciami. Lektormi vzdelávacích programov sú 
kvalifikovaní odborníci s vysokoškolským vzdelaním. 

     Spokojnosť zamestnancov priamo súvisí s prípravou vzdelávacích programov, 
ktoré čo najdokonalejšie odráţali konkrétne podmienky a potreby zamestnancov.  

     Zamestnanci vnímajú vzdelávanie ako pozitívum, ktoré im umoţňuje rozšíriť si 
okruh svojich vedomostí, znalostí a zručností. 

     Náklady na vzdelávanie sa uhrádzajú z beţných výdavkov rozpočtu organizácie, 
sú účtované na podpoloţke 637 001 školenia, kurzy, semináre. Za rok 2011 boli 
vynaloţené  finančné prostriedky na vzdelávanie zamestnancov vo výške 4 502 €.  
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Z á v e r 

     Paradoxom je, ţe napriek 29 % poklesu príjmov z puncových poplatkov 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom, vybavila puncová kontrola viac stránok ako 
v rovnakom období minulého roka. Zvýšila sa frekvencia návštev najmä drobných 
ţivnostníkov, ktorí však predkladajú na puncovú kontrolu menej výrobkov s niţšou 
hmotnosťou ako pred krízou. 

     Pokles predaja šperkov pokračuje, čo sa odzrkadľuje na mnoţstve tovarov 
predkladaných na puncovú kontrolu ako výrobcami, tak aj predajcami. Všetky 
hodnoty sú najniţšie za obdobie predchádzajúcich pätnásť rokov.  

     Príjmy z puncových poplatkov bez pokút a ostatných príjmov v rokoch 2006 – 2011 
sú zobrazené v nasledujúcom grafe. 
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     Tento stav je obdobný aj v okolitých krajinách. Pokles predkladaného mnoţstva 
tovarov z drahých kovov nevieme priamo ovplyvniť ani kvalitou práce, ani rozsahom 
sluţieb, ktoré poskytujeme. Z uvedeného dôvodu riaditeľ PÚ SR v roku 2011 zameral 
svoje úlohy predovšetkým na príjmovú časť rozpočtu . Na MH SR bola odovzdaná 
novela puncového zákona aj s vyhláškou. Táto zamedzí únik puncových poplatkov 
z doteraz nepredkladaných obchodovateľných zliatkov , rozšírením zákonných 
rýdzostí o 8 a 9 karátové zlato sa rozšíri aj mnoţstvo predkladaného tovaru na 
puncovú kontrolu a z dôvodu identifikácie tovaru inšpektormi PI sa zjednoznační 
pouţívanie zodpovednostných značiek aj u podlimitného tovaru. Z dôvodu bliţšej 
identifikácie jednotlivých pracovísk, zamestnancov a času kedy bola značka 
pouţívaná , boli vytvorené a dané na spracovanie návrhy nových puncových značiek. 

     Pre odvrátenie nepriaznivého stavu sme zahájili sériu opatrení ako sú: 

 inicializácia prijatia nového puncového zákona, 
 prijatie novej vyhlášky upravujúcej sadzobník puncových poplatkov, 
 prehodnotenie nevýhodných dodávateľských zmlúv, 
 posilnenie puncovej inšpekcie pre zvýšený výber puncových pokút, 
 optimalizácia organizačnej štruktúry PÚ SR, 
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 zahájenie objektívneho teritoriálneho zastúpenia PÚ SR na území republiky. 

     Niektoré tieto opatrenia budú mať pozitívny dopad aţ v blízkej budúcnosti, no efekt 
týchto opatrení má v niektorých prípadoch uţ viditeľné výsledky. Na puncovej 
inšpekcii sa dosiahol príjem 22 455 €, čo je o 60 % vyšší ako v predchádzajúcom 
roku a na uzavretí niektorých zmlúv sme ročne ušetrili 7 200 €. 

     Vývoj v oblasti puncovníctva je moţné predpovedať len veľmi ťaţko, nakoľko 
dôsledky hospodárskej krízy sa budú aj v tejto oblasti tak ako aj v ostatných 
oblastiach ekonomiky prejavovať ešte dlhšiu dobu. Trh s klenotníckym tovarom 
dlhodobo ovplyvňujú niektoré spoločenské udalosti. V prvom polroku sú to najmä 
prvé sväté prijímania, birmovky, maturity a promócie, v druhom vianočné trhy . Mení 
sa aj hodnotová orientácia mladej generácie . Mladí ľudia uprednostňujú lacnejší 
biţutérny alebo strieborný klenotnícky tovar. Veľký výpadok príjmov oproti 
predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný aj u starého klenotníckeho tovaru, ktorý 
predkladajú na puncovú kontrolu záloţne. Hlavnou príčinou je prudký nárast cien 
zlata na burze. Od nástupu finančnej a hospodárskej krízy koncom roka 2008 stúpla 
cena zlata v priemere o 900 – 1 000 USD/trójsku uncu. Ďalšou príčinou je menší 
dopyt po uvedenom tovare na trhu. Z uvedeného dôvodu je pre záloţne starý 
klenotnícky tovar výhodnejšie staviť do zliatkov a predať ako materiál, prípadne ako 
investičné zlato. 
 

Ukazovateľ 
Schválený rozpočet 

na rok 2011 
Upravený rozpočet 

na rok 2011 
Skutočnosť 
za rok 2011 

% 
plnenia 

Príjmy 912 833 487 333 494 959 101,6 

Beţné výdavky 626 474 652 474 639 277 98,0 

Z toho: Mzdy 278 042 297 342 297 337 100,0 

Kapitálové výdavky 50 000 49 000 48 980 100,0 

Výdavky celkom 676 474 701 474 688 258 98,1 

 

     Vývoj roka 2012 bude veľmi záleţať od celkovej ekonomickej situácie nielen 
u nás, ale i v celej Európskej únii. Stabilita ekonomických trhov je základ pre 
stabilizáciu celého chodu Puncového úradu SR. Prijatie Talianska do Konvencie, 
ktoré má najväčší podiel na dovoze zlatého aj strieborného klenotníckeho tovaru by 
znamenalo ďalšie zníţenie príjmov úradu o 29 %. Prijatím by odpadlo povinné 
označovanie tovarov z drahých kovov dovezených z Talianska, ktoré doteraz museli 
byť predloţené na puncovú kontrolu. Riaditeľ PÚ SR ako poverený zástupca 
Slovenskej republiky sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach riaditeľov V 4. 
V tomto roku hlavnou úlohou stretnutia , ktoré sa uskutočnilo v Karlových Varoch bolo 
prijatie spoločného stanoviska krajín V 4 k prijatiu Talianska do Konvencie – 
(Dohovoru). 

     V oblasti výdavkov boli prijaté a naďalej sa prijímajú opatrenia na ich maximálne 
zniţovanie a dosiahnutie čo najefektívnejšieho hospodárenia celého úradu, 
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z uvedeného dôvodu sme pridelené výdavky za materiál a sluţby (poloţka 630) 
čerpali na 95 %. 

 

     Riaditeľ PÚ SR aj touto cestou ďakuje  zamestnancom úradu za ich 
prácu, spoluprácu, ústretovosť a korektnosť pri výkone sluţobných a pracovných 
činností pri zabezpečovaní plynulého a hladkého chodu jednotlivých pracovísk úradu. 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 19.04.2012 

 

 

                                                                                               Ing. Ladislav   V a n d a 

                                                                                              vedúci sluţobného úradu 


