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Úvod 
 
     Súčasný vývoj spoločnosti je charakterizovaný dvoma hlavnými znakmi. 
Dosiahnutie čo najväčšej liberalizácie obchodu  s  čo najväčšou ochranou 
spotrebiteľa. 
 
     Na jednej strane je trh prehlasovaný za jediný účinný regulatív a kaţdý direktívny 
zásah je povaţovaný za obnovovanie štátneho dirigismu, na druhej strane stoja 
zástancovia štátneho dozoru a regulácie celej výrobnej a obchodnej činnosti. Tam, 
kde ani štát ani výrobcovia nevykonávali túto činnosť nastupujú ochranné 
spotrebiteľské zdruţenia. 
 
     Kontrola rýdzosti drahých kovov bola vo väčšine zemí zavedená v období vzniku 
remesiel. Hlavným poslaním bolo zaručiť , ţe je dodrţaný deklarovaný obsah 
drahého kovu, nielen pre kupujúcich, ale aj preto, aby sa zabránilo nekalej 
konkurencii. 
 
     Počiatky puncovníctva na Slovensku začínajú za vlády prvého Uhorského kráľa 
sv. Štefana, ktorý mal snahu pritiahnuť do krajiny čo najviac remeselníkov, ktorí 
priniesli rôzne zvyklosti a odborné poznatky. 
 
    Spolu s rozvojom remeselného spracovania drahých kovov a ich zliatin sa 
zdokonaľovali aj postupy podvodníkov. 
 
     Z dôvodu, ţe človek nie je schopný svojimi zmyslami rozoznať zlato od iného 
kovu podobného sfarbenia, a uţ vôbec nie jeho podiel v zliatine, rozvíjali sa aj 
spôsoby kontroly rýdzosti. 
 
     Od 16. storočia sa uţ zlatnícke výrobky všeobecne označovali v cechoch 
a jednotná bola povinnosť cechových majstrov skúšať výrobky a označovať ich 
majstrovskými značkami.  
 
     V 18. storočí sa začal označovať zlatý a strieborný tovar úradným puncom. 
Puncovanie vykonávali spoločne cechy a mincovne. Začiatkom 19. storočia boli 
prijaté opatrenia proti nekalej manipulácii s drahými kovmi a zaviedlo sa úradné 
puncovanie. 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 1867 bola puncovňa v Budapešti povýšená na Hlavný 
puncový úrad pre Uhorsko a skúšanie a puncovanie na Slovensku 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 Bratislavská puncovňa bola podľa zákona z roku 1919 podriadená puncovému 
úradu v Prahe. Puncový úrad Praha mal ešte podriadenú expozitúru v Košiciach. Od 
roku  1932  sa  zverilo  skúšanie  striebra  firme  Sandrik v Dolných Hámroch a ďalšej  
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expozitúre v Banskej Štiavnici. Táto expozitúra vyvíjala svoju činnosť pri štátnom 
banskom riaditeľstve aţ do jej zrušenia v roku 1940.  
 
Identifikácia organizácie 
 
     Po rozpade Československej federácie zákonom č. 125/1993 sa zriaďuje 
Puncový úrad SR, ktorého sídlom je Bratislava a činnosť Puncového úradu SR 
upravuje Puncový zákon č. 539/1992 Zb., ktorý bol posledným Federálnym zákonom 
pred rozpadom Československej federácie. Puncovému úradu sú podriadené 2 
pobočky - v Trenčíne a Košiciach a expozitúra v Leviciach, ktorá bola zriadená 1. 
septembra 1992. 
 
     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 SR povaţuje za Puncový úrad podľa tohto 
zákona. V súlade s puncovým zákonom Slovenská republika uznáva puncové značky 
všetkých krajín európskej únie s nezávislým puncovníctvom. 

     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. 
 

     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. Puncový úrad SR bol aj v roku 2010 organizačnou zložkou štátu, ktorá má 
príjmy z činnosti vyššie ako sú jej výdavky. 
 
     Sídlom Puncového úradu Slovenskej republiky je od roku 1929 Bratislava, 
Medená ulica č. 10. 
 
     Riaditeľom Puncového úradu SR, ktorého vymenúva vedúci sluţobného úradu 
Ministerstva hospodárstva SR je od marca roku 2009 Ing. Miroslav Trebuľa. 
 
Členovia vedenia PÚ SR sú menovite: 
Ing. Agneša Topoľská, štatutárna zástupkyňa riaditeľa, vedúca odboru puncovej 
inšpekcie, 
Ing. Eva Šubínová, vedúca ekonomického oddelenia a osobného úradu, 
Ing. Ján Šlajferčík, vedúci odboru puncovej kontroly, 
Ing. Miloslav Eštok, vedúci pobočky v Košiciach, 
Mgr. Slávka Spišáková, vedúca pobočky v Trenčíne, 
RSDr. Marta Grmanová, vedúca expozitúry v Leviciach, 
Mgr. Ľudmila Ivanová, vedúca vnútornej kontroly. 
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Poslanie a postavenie PÚ SR 
 
     Poslaním PÚ SR ako orgánu štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania 
výrobkov z drahých kovov je chrániť oprávnené záujmy 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 a 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 orgánom štátnej správy SR na úseku puncovníctva 
a skúšania drahých kovov a drahých kameňov. 

Puncový úrad SR plní zo zákona tieto úlohy: 

         a) vedie register výrobcov a obchodníkov s výrobkami z drahých kovov 
a obchodníkov s neopracovanými diamantmi, 

 b)  vykonáva puncovú kontrolu, 

 c)  vykonáva puncovú inšpekciu, 

 d) prideľuje a zrušuje výrobné značky výrobcom tuzemského tovaru, 

 e) prideľuje a zrušuje zodpovednostné značky dovozcom cudzieho tovaru, 

 f)  vedie zoznam registrovaných zliatin z drahých kovov, 

g)  vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov osvedčenie o splnení 
ďalších podmienok odbornej spôsobilosti, 

h)  overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov, a to aj pri výrobe protetických 
náhrad a zliatin pri razbe slovenských mincí, 

i) overuje na ţiadosť rýdzosť lístkového zlata alebo lístkového striebra a iných 
vecí z drahých kovov, 

j) vyjadruje sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti skúšania 
a analytickej chémie drahých kovov, 

 k) ukladá pokuty, 

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

m) vykonáva na vyţiadanie expertnú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania 
a analytickej chémie drahých kovov a v odbore drahých kameňov, 

 n) vykonáva identifikáciu drahých kameňov, 

o) na vyţiadanie vykonáva expertnú činnosť v odbore drahých kameňov pre 
potreby colného úradu alebo colného kriminálneho úradu, 

p) vykonáva kontrolu vnútorného trhu s neopracovanými diamantmi podľa 
osobitného predpisu, 
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r)  realizuje tovar z drahých kovov a drahých kameňov v majetku štátu na 
draţbe podľa osobitného predpisu, 

 s) v oblasti štátnej správy plní ďalšie úlohy, ak to ustanovuje osobitný predpis. 
 
     Pôsobnosť PÚ SR sa rozšírila o ďalšie činnosti. Pribudlo poskytovanie sluţieb 
v oblasti identifikácie drahých kameňov, vykonávanie expertíznej činnosti v odbore 
drahých kameňov pre potreby colného úradu, zabezpečenie kontroly trhu 
s neopracovanými diamantmi tzv. Kimberley proces. 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. 

 

     Okrem týchto činností plní PÚ SR úlohy vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, úlohy 
spojené so správou majetku štátu, úlohy na úseku kontrolnej činnosti, na úseku 
civilnej ochrany, medzinárodnej spolupráce, spolupráce s inými orgánmi štátnej 
správy a iné. 

 
     Puncový úrad SR je členom Medzinárodnej asociácie puncových úradov (The 
International Association of Assay Offices – IAAO) od roku 1997. 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.  
 
     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. V roku 2010 bola zorganizovaná konferencia v Prahe zaoberajúca sa 
spektrálnou metódou skúšania pomocou rôntgenových spektrometrov (XRF analýzy). 
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     So vstupom Slovenska do Európskej únie sa stále menia podmienky 
obchodovania v súvislosti s liberalizáciou trhu v členských krajinách EÚ a zavádzanie 
pravidiel vzájomného uznávania tovarov má dopad aj na obchody s klenotníckym 
tovarom z drahých kovov – pravidlo (MRR) Mutual Recognition Regulation.  
 
     Zmeny podmienok obchodovania, ako aj skutočnosť, ţe Slovenská republika je 
členskou krajinou Viedenského dohovoru si vyţadujú zapojenie našich pracovísk do 
medzinárodného akceptovania výsledkov analýz drahých kovov, ako aj pravidelné 
zapojovanie sa do kontrolných kruhových analýz drahých kovov ( Round Robin ), 
ktoré sa usporadúvajú v rámci WK a IAAO.  
 
     PÚ SR má dlhoročne veľmi dobré výsledky v kruhových analýzach, kde sa 
medzinárodne porovnáva presnosť stanovenia chemických analýz zlatých 
a strieborných vzoriek na vybraných európskych a svetových puncových úradoch. 
Účasť je pre akreditované laboratóriá povinná. 
 
     V rámci Labtestu, ktorého garantom je PÚ ČR v Prahe sa kaţdé laboratórium PÚ 
SR v priebehu roka dvakrát zúčastnilo na skúškach stanovenia obsahu zlata a 
striebra. Všetky skúšobné laboratóriá uspeli vo všetkých skúškach. Na Labtestoch sa 
v zúčastnilo 73 laboratórií z 28 krajín Európy a Ázie. 
 
     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.  
 
Rozpočet a činnosť organizácie 
 
     V hodnotenom období sa Puncový úrad SR riadil vo svojej činnosti schváleným 
rozpočtom na rok 2010. 
 
     Záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu boli pre našu organizáciu rozpísané z 
MH SR dňa 22.01.2010. Úprava miezd dňa 04.11.2010. Úprava kapitálových 
výdavkov dňa 06.12.2010 a úprava príjmov dňa 13.12.2010. 
 
     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 



 
 

7 
 

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. 
 
     Celková ekonomická situácia krajiny, pohyb cien zlata na svetových trhoch 
a hospodárska kríza majú vplyv na vývoj trhu s drahými kovmi a tým aj na stav 
plnenia príjmovej časti rozpočtu Puncového úradu SR.  
 
     Hlavným zdrojom príjmov Puncového úradu SR sú poplatky za úkony puncovej 
kontroly, ktoré tvoria viac ako 90 % z celkových príjmov. Príjmy úradu sú závislé od 
mnoţstva klenotníckeho tovaru, ktoré je predloţené na puncovú kontrolu 
podnikateľskými subjektami. Mnoţstvo klenotníckych výrobkov je závislé aj od 
absorpčnej schopnosti trhu s klenotníckym tovarom. 
 
Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu. 
 
     Zníţená kúpyschopnosť obyvateľstva po tovare z drahých kovov je naďalej 
citeľná. Rast cien drahých kovov na svetových burzách má nepriaznivý vplyv na trh 
s klenotníckym tovarom. Pokles predaja šperkov stále trvá, čo sa odzrkadľuje aj na 
mnoţstve tovarov predkladaných na puncovú kontrolu ako výrobcami, tak aj 
predajcami. Tento stav je obdobný aj v okolitých krajinách a to hlavne v partnerských 
krajinách V 4. 
 
     Výsledky činnosti PÚ SR sú závislé od všeobecnej prosperity hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorá úzko súvisí s prosperitou alebo recesiou globálnej 
ekonomiky. Súčasná hlboká svetová hospodárska kríza sa 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 trval aţ do konca roka 2010. Prepad v porovnaní rokom 2008 je viac ako 50 %. 
Objem tovaru predkladaného na puncovú kontrolu bol najniţší za posledné dve 
desaťročia.  
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     K 31.12. 2010 boli pripísané na príjmový účet PÚ SR vedený v Štátnej pokladnici 
celkové príjmy v čiastke 694 596 €, čo predstavuje 101,4% z celkového ročného 
plánovaného objemu príjmov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles 
príjmov o 25,2 %. 
 
Poloţka 221 Administratívne poplatky - Skutočne dosiahnuté príjmy z výkonu 
puncovej kontroly za hodnotené obdobie sú výške 609 633 €. Uvedené príjmy boli 
dosiahnuté pri nezmenených poplatkoch za výkon puncovej kontroly a s rovnakým 
počtom zamestnancov vďaka maximálnemu úsiliu, iniciatívnemu a ústretovému 
prístupu k predkladateľom tovaru. 
 
     Poplatky sa platia v hotovosti pri vyzdvihnutí tovarov z DK alebo aj cez terminál. 
Najvyšší podiel na úhradách cez terminál má pracovisko v Bratislave 29 358 €, 
nasleduje pobočka v Trenčíne 26 189 €, expozitúra Levice 5 010 € a na pobočke 
v Košiciach úhrady cez terminál predstavovali sumu 4 718 €. 
 
     Puncová kontrola zisťuje a overuje rýdzosť predpísaného stavu predkladaného 
tovaru, ktorý je ustanovený 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. Celkovo bolo 
označených 828 009 kusov šperkov. 
 

   
 
     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 396 146 kusov predmetov zo zlata, 
ich hmotnosť predstavuje  1 068 kg. Priemerná hmotnosť výrobku z domácej výroby 
je 3,04 g, z dovozu 2,45 g, u starého tovaru je to v priemere 4,19 g na šperk. 
Zníţenie mnoţstva opuncovaných zlatých šperkov z domácej výroby, z dovozu 
aj starého tovaru je v priemere o 31 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 
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     Objem označeného strieborného tovaru v kusoch je 431 819 kusov, čo 
predstavuje 3 197 kg. Priemerná hmotnosť výrobku z domácej výroby je 11,99 g , 
z dovozu 7,12 g, výrobok zo starého tovaru váţi v priemere 4,53 g. Aj v striebornom 
tovare pokračuje v porovnaní s rokom 2009 zníţenie mnoţstva opuncovaných kusov 
v priemere o 32 %.  
 

  
 
     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 predloţili 21 
kg starého zlatého tovaru, v roku 2010 to bolo uţ len 9 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 500 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. 
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     Hlavnými uţívateľmi sluţieb PÚ SR sú fyzické a právnické osoby, ktoré vyrábajú, 
predávajú alebo inak uvádzajú na trh výrobky z drahých kovov. PÚ SR poskytuje 
sluţby v oblasti skúšania a označovania výrobkov z drahých kovov ako jediný v SR aj 
pre občanov. 
 
     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. 
 
     Štátnu kontrolu kvality materiálu a označenia na medailách predloţených 
Mincovňou Kremnica dokumentujeme na nasledujúcich ukáţkach. Medaily sú 
označené puncom v razidle.  
Medaily zo striebra:                          Levočský oltár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Kremnické gagy Ag 999 ‰                    J. Pálfy Ag 900 ‰ aj 986 ‰Au 
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Medaily zo zlata 
                        Unesco Au 999 ‰                              Tatra Banka Au 750‰ 

                               986 ‰Au                                                  986 ‰Au 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Príleţitostná medaila „Svadobný dukát“ 
 Materiál – Au 999 ‰ 
 
 
 
 

 
     Pamätná medaila "Majstrovstvá sveta vo futbale JAR 2010" - historicky prvá účasť 
slovenskej reprezentácie na MS. Medaily boli zhotovené kombináciou rýdze striebro 
+ rýdze zlato a druhý druh bol zhotovený kombináciou rýdze zlato +  750 ‰ biele 
zlato  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Medaila pri príleţitosti MS 2010 vo futbale. Vydala ju Mincovňa Kremnica š.p. 
v dvoch prevedeniach: kombinácia rýdze zlato + zlato 750 ‰, a rýdze zlato + rýdze 
striebro.  
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     Pamätná medaila "Majstrovstvá sveta vo futbale JAR 2010" - historicky prvá účasť 
slovenskej reprezentácie na MS. Materiál  Au 999 ‰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Skvosty architektúry Slovenska – Drevené kostolíky"- pamätné medaily s motívmi 
unikátnych sakrálnych stavieb, drevených kostolíkov patriacich medzi národné 
kultúrne pamiatky a pamiatky UNESCO – Uličské Krivé, Kalná Roztoka, Habová 
Roztoka ,Ruský Potok, Topoľa atď.   
 

 
Zo zliatiny striebra o rýdzosti Ag 999 ‰         Zo zliatiny zlata o rýdzosti Au 986 ‰  
 

 

 Materiál Ag 925 ‰ 
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     Na pobočke PÚ SR v Trenčíne boli NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica 
predloţené zlaté keltské mince z obdobia 1.-2. storočia pred naším letopočtom, za 
účelom zistenia zloţenia zliatiny. Jednalo sa o nález zlatých statérov na území 
Slovenskej republiky. Mince boli premerané na RTG fluorescenčnom spektrometri 
Midex metódou fundamentálnych parametrov. Meraniami bolo zistené, ţe predloţené 
mince sú vyrobené zo zliatiny zlata , striebra a medi v rôznych pomeroch.   
 
     Ukáţky zlatých keltských mincí  skúšaných nedeštruktívnou RTG fluorescenčnou 
spektrometriou na pobočke PÚ SR v Trenčíne. 

 
     Po razbe mincí sú všetky nezhodné výrobky a razidlá po vyrazení emisie medailí 
komisionálne demonetizované. Demonetizácia opotrebovaných razidiel s puncom 
v razidle sa vykonáva v súlade so smernicou pre evidenciu a bezpečnosť výrobkov 
s úradným označením. V hodnotenom období bola demonetizácia vykonaná 
komisionálne v mesiaci máj za účasti zamestnancov PÚ SR a Mincovne š.p. 
Kremnica . O vykonanej demonetizácii bol vyhotovený protokol.  
 
Razidlá po demonetizácii 

 
 
 
 
 
 
 
     Kompletná dokumentácia o kontrole razby medailí a fotodokumentácia je uloţená 
na Pobočke PÚ SR v Trenčíne.  
 
     V hodnotenom období boli vykonané aj identifikácie drahých kameňov ako sluţba 
občanom, ktorá bola zavedená v rámci novelizácie puncového zákona. Na obrázkoch 
sme vybrali niekoľko z výrobkov ktoré boli predloţené na odbor puncovej kontroly 
v Bratislave.  
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     Skúšobné laboratóriá boli Slovenskou národnou akreditačnou sluţbou aj v tomto 
roku reakreditované v zmysle plnenia poţiadaviek normy STN EN ISO/IEC 
17025:2005 . Dôraz bol kladený na “Všeobecné poţiadavky na kompletnosť 
skúšobných laboratórií“, teda na výkon fyzikálne - chemických a chemických skúšok 
na stanovenie obsahu zlata a striebra v klenotníckych zliatinách, ktoré svoju 
skúšobnú činnosť vykonávajú na základe udeleného osvedčenia. Platnosť 
osvedčenia končí 07.09.2011. Riadiaci dokument pre činnosť skúšobných laboratórií 
je “Príručka kvality“, ktorá je záväzná pre všetkých zamestnancov skúšobných 
laboratórií. V priebehu roka bola aktualizovaná dvakrát. 
 
     Pre zlepšenie kvality a efektívnosti práce v skúšobných laboratóriách bol na 
prevádzkach zavedený softvér PUSR LAB odskúšaný. Tento softvér slúţi na vedenie 
záznamov o vykonaných chemických skúškach striebra a zlata, aby sa predišlo 
pochybeniu pri prenášaní údajov z laboratórneho denníka do knihy analýz 
a následne na skúšobný list. 
 
     PÚ SR má vo svojich skúšobných laboratóriách zavedený a udrţiavaný systém 
kvality, ktorý je garanciou kvality výsledkov na poţadovanej a  deklarovanej úrovni 
a správnosti. V hodnotenom období bola v skúšobných laboratóriách zabezpečená 
kontrola , riadenie a zlepšovanie systému pravidelnou vnútro  laboratórnou kontrolou. 
Stabilita výsledkov skúšok bola sledovaná a vyhodnocovaná pomocou záznamov do 
regulačných diagramov. Zo strany SNAS bol na pobočke v Košiciach vykonaný 
dohľad. Súhrnná správa nám bude zaslaná v roku 2011. 
 
     V priebehu roka 2010 bolo v skúšobných laboratóriách vykonaných spolu 1 131 
akreditovaných skúšok, z toho 503 analýz zlata (BA – 113, TN – 222 244, KE – 168) 
a 628 analýz striebra (BA – 209, TN – 249, KE 170). Pretavené materiály s obsahom 
drahých kovov váţili spolu 14 220 g. Skúšok na kameni bolo 1 165.    
 
     Na pobočkách PÚ SR v Trenčíne a v Košiciach máme laserové označovacie 
zariadenie NAUTILUS. 
 
     Vo väčšine prípadov, keď sa tovar označuje laserovým štátnym puncom je 
potrebné tento tovar označiť tieţ zodpovednostnou značkou, výrobnou značkou, 
značkou metal na nepravých (povolených) častiach šperku, prípadne rýdzostnou 
číslicou.  
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     Výrobcom a dovozcom sú výrobné a zodpovednostné značky vyhotovené na 
pobočkách PÚ SR v programe Corell, podľa nákresu priloţeného k rozhodnutiu 
o pridelení značky. Značky sú archivované v databáze značiek v gravírovacom 
programe MARK.  
 
     Databáza výrobných značiek, zodpovednostných značiek a rýdzostných číslic sa 
o ďalšie značky doplňuje postupne, s vzhľadom na náročnosť a poţiadavku 
ovládania práce v programe Corell.  
 
     Laserové označovanie sa zo začiatku vyuţívalo vo väčšej miere pre šperky 
dováţané zo zahraničia. V tomto roku sú na označenie laserom čoraz viac 
predkladané šperky tuzemskej výroby, predovšetkým  luxusné obrúčky. Jedná sa 
o obrúčky osadené po celom povrchu šperkovými kameňmi vrátane diamantov, 
obrúčky gravírované strojom po celom povrchu, ale tieţ o duté šperky, prípadne o 
šperky  umelecké a medaile. Laserové sa pouţíva aj na šperkoch, ktoré sú 
zhotovené z rôznych drahých kovov, ktoré je potrebné označiť puncovými značkami 
pre kaţdý pouţitý drahý kov.  
 
     Na nasledovných obrázkoch sú ukáţky šperkov (predmetov) z drahých kovov 
označovaných laserovou technikou. 
 

     Šperky Damiany (zlato, platina), označené značkami Viedenskej          Prstene  
konvencie (CCM)                                                                                          z dovozu 

    Tovar z dovozu označený laserovými značkami SR. 

 
 Tovar domácej produkcie označený puncovými laserovými značkami SR. 
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Duté prívesky v tvare guličiek   Umiestnenie puncovej značky  Umiestnenie puncovej značky 
s otvormi uprostred umiestne- na naletovanom pliešku             na šińke 
nie na hrane otvoru                   rýdzosť 585 ‰ Au                     rýdzosť 925 ‰ Ag 
rýdzosť 925 ‰  Ag 
 

     Na puncovú kontrolu boli predloţené aj tovary, ktoré mali niţšiu ako najniţšiu 
zákonnú rýdzosť a tovary s niţšou ako deklarovanou rýdzosťou. Ďalej tieţ tovary 
povrchovo upravené niklovou vrstvou. Vyskytli sa aj tovary s nepovolenou 
kombináciou obyčajného kovu s drahým kovom, tovary neoznačené výrobnou 
značkou a tovary, v ktorých rýdzosť bola väčšia ako deklarovaná (obsah Ni). Tieto 
tovary sa vyskytli pri dovozoch a to aj u firiem, ktoré doteraz dováţali tovar bez 
závad. 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 ). 
 
     Nevyhovujúce tovary zo zlata predstavovali celkom 105 kusov, váţili 455,15 g. 
Celkové mnoţstvo nevyhovujúceho tovaru zo striebra bolo 1 560 kusov t. j. 8 552 g.  
 
     Na prevádzku do Bratislavy bola predloţená k úradnému označeniu 86 gramová 
tehlička s označením 999 ‰ Au . Skúšaním bolo zistené, ţe ide o materiál 
z obyčajného kovu (Fe, CrNi).  
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     Na pobočku do Trenčína boli predloţené chybné tovary z obyčajného kovu (CrNi) 
deklarované ako 925 ‰ Ag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Časti obyčajného kovu a niklu                          Niklová medzivrstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Niţšia ako zákonná rýdzosť (416 ‰ Au)          Medená medzivrstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Tovar zo striebra s povrchovou 
                                                                            úpravou niklom (Ni) 
 
 
 
    Medená medzivrstva a pokovenie niklom 
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Tovar zo striebra s medzivrstvou 
z obyčajného kovu (Ni, Cu) 
 
 
 
 
     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. 

     Nebezpečenstvo falzifikátov z ušľachtilej ocele spočíva v tom, ţe ušľachtilá oceľ 
sa pri skúške na skúšobnom kameni chová obdobne ako biele zlato.  

     V prípade akejkoľvek pochybnosti doporučujeme obrátiť sa na hociktoré 
pracovisko Puncového úradu SR, ktoré je na vykonávanie skúšok bieleho zlata 
vybavené po kaţdej stránke. 

     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 na jeho poţiadanie a slúţi 
na jeho identifikáciu. 
 
     Puncová kontrola vedie register výrobných a zodpovednostných značiek a register 
klenotníckych zliatin. Za tento rok bolo pridelených 96 značiek. V súčasnom období 
je registrovaných 781 výrobných a 491 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. 
 
     PÚ SR za rok 2010 doznačil 144 380 kusov tovaru dovezeného zo zahraničia 
zodpovednostnými značkami, plombami a laserom. 
 
     Najväčší podiel na dovoze zlatého klenotníckeho tovaru má naďalej Taliansko od 
58 do 56 %, nasleduje Turecko v priemere od 25 do 24 %, a  Maďarsko od 9 do 6 %.  
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                           Au kusy                                                          Au kg 

  
 
     Aj pri dovoze strieborného tovaru pretrváva na prvom mieste Taliansko v priemere 
od 51 do 44 % , Nemecko od 16 do 14 % Turecko 14 % ,a Thajsko od 11 do 8 % . 
 

  
 
Poloţka 222 Pokuty a penále – Pokuty pripísané na príjmový účet predstavujú za 
hodnotené obdobie čiastku 14 038 €. Puncová inšpekcia za rok 2010 vykonala 328 
kontrol, čo je 98,8 % plánovaných inšpekcií. Bolo zahájených 94 správnych konaní. 
 
     V priebehu roka boli uloţené pokuty vo výške 11 495 €. Neuhradené pokuty vo 
výške 3 370 € boli odstúpené na výkon exekúcie. 
 

 
 
     Plán kontrol na rok 2010 bol vypracovaný pre pracovníkov puncovej inšpekcie 
v Bratislave, Košiciach a pre alternatívnych pracovníkov v Trenčíne a v Leviciach. Tí 
súbeţne vykonávajú prácu v puncovej kontrole a podľa pracovných moţností aj 
puncovú inšpekciu v blízkej lokalite. Okrem toho inšpekcie vykonáva aj vedúca 
odboru puncovej inšpekcie , vedúca vnútornej kontroly vykonáva dohľad nad 
výkonom práce inšpektorov podľa schváleného plánu. 
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     Plán bol stanovený na výkon 332. Z nich 90% boli inšpekcie priamo adresné 
z databázy  Slovenskej  informačnej  a  marketingovej  spoločnosti a.s., (SIMS, a. s.). 
 
     Zvyšný počet nebol priamo špecificky určený, obsahoval výkon inšpekcií na 
základe sťaţností, podnetov, podkladov z puncovej kontroly a náhodných výberov. 
Inšpekcie boli rozdelené nasledovne: Pracovisko Bratislava a pobočka v Košiciach 
mali vykonať po 124 inšpekcií a pobočka v Trenčíne 84.  
 
     Výkonom inšpekcií sa zistilo, ţe počet porušení puncového zákona č. 10/2004 Z. 
z., naďalej pretrváva. Pri výkone neplánovaných inšpekcií sa identifikovalo niekoľko 
závaţnejších zistení, a to výskyt nepuncovaného tovaru v neregistrovaných 
predajniach, ale i v záloţniach. Viac zistení pochádzalo z vopred naplánovaných 
konkrétnych inšpekcií. Zistilo sa, ţe podnikatelia nesplnili ohlasovaciu povinnosť voči 
PÚ SR a často opomenú oznámiť zmeny  súvisiace s podnikaním.  
 
     Inšpektori sa zamerali na odber podlimitného tovaru na preverenie rýdzosti 
drahého kovu, z ktorého je výrobok vyhotovený a na odber vzoriek tovaru na 
preverenie pravosti puncovej značky. Okrem toho sa vykonala u 10 zahraničných 
podnikateľov pôsobiacich na území SR celková bilancia predávaného tovaru 
a porovnala sa s nadobúdacími dokladmi a s faktúrami z PÚ SR. Väčšie nedostatky 
neboli zistené, čo naznačuje, ţe šperky podnikatelia nakupujú uţ označené 
puncovou značkou od veľkopredajcov a dovozcov.  
 
     Vykonali sa kontroly internetového predaja, kde po zistení nedostatkov v rozpore 
s puncovým zákonom spoločnosť zrušila svoju stránku a predajom výrobkov z 
drahých kovov prostredníctvom internetu sa prestala zaoberať. Okrem toho sa 
skontrolovali zásielkové spoločnosti, (bývala spoločnosť Quelle), ktoré formou 
objednávky z katalógov výrobky z drahých kovov (prevaţne zo striebra) zasielali 
formou dobierok. 
 
     Z vykonaných inšpekcií v roku 2010 vyplýva, ţe pravidelný výkon inšpekcie na 
registrovaných i náhodne nájdených prevádzkach je nevyhnutný. Výskyt vysoko 
kvalitne vyhotovených falošných značiek je dôkazom toho, ţe puncová inšpekcia má 
svoje opodstatnenie a je naďalej potrebné, aby pracovníci inšpekcie odoberali vzorky 
výrobkov z DK na posúdenie pravosti značiek a homogenity a rýdzosti výrobkov. Je 
predpoklad, ţe výskyt falošných puncových značiek sa obmedzil. Je nevyhnutné 
inšpektorov školiť v rozpoznávaní cudzích ako i konvenčných značiek, ktoré sú 
v platnosti na území Slovenskej republiky. 
 
     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 ( starý, dovezený zo zahraničia, domáci) a zabezpečiť, aby na 
puncovú kontrolu PÚ SR bol predkladaný tovar v zmysle platnej legislatívy.  
 
     Puncová inšpekcia vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi. PÚ 
SR registruje k 31.12.2010 celkom 3 700 subjektov, ktoré majú aj niekoľko 
prevádzok. Tento rok bolo zaregistrovaných 238 nových podnikateľov. V registri sa 
vykonalo viac ako 975 zápisov, záznamov a zmien. 
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     Postriebrený náramok predávaný cez internetový obchod v deklarovanej rýdzosti 
925 ‰, Ag striebro, vnútro je z mosadze, hmotnosť 30 gramov. 
 

 
 
 

 
 
Na obrázku dokumentujeme jeden z m nohých 
prípadov. Zákazník si kúpil prsteň z bieleho zlata. 
Po ani nie ročnom pouţívaní sa ukázalo, ţe prsteň 
je vyhotovený zo ţltého zlata s medenou 
medzivrstvou, ktorá nie v zmysle puncového 
zákona povolená. 
 
 
 

 
     PÚ SR na podnet Okresného riaditeľstva PZ v Prešove preveroval dve 
spoločnosti, ktoré podnikajú s investičným zlatom vo východoslovenskom regióne. 
Zisťuje ich registráciu v registri podnikateľov s drahými kovmi a ich predmet 
podnikania, prípadne adresu sídla alebo prevádzky. O zistených skutočnostiach sme 
informovali písomne príslušné Daňové úrady. 
 
     Okrem uvedeného sa odbor puncovej inšpekcie zameral aj na internetový predaj 
výrobkov z drahých kovov cez domény. Boli podpísané s najväčšími 
prevádzkovateľmi zmluvy s Puncovým úradom SR o podmienkach nákupu 
a fakturácie objednaného tovaru prostredníctvom internetovej stránky ako aj 
metodický pokyn na spôsob nákupu cez internet inšpektormi. 
 
     Inšpektori puncovej inšpekcie z pobočky v Košiciach informovali, ţe na trhu 
numizmatikov sa objavili mince, ktoré nie sú pravé. Dolár z roku 1799 by mal byť 
strieborný, no je to len zliatina ţeleza a niklu. Čo je mimoriadne zaujímavé, ţe rub 
a líce sú pootočené o 180 stupňov. Ďalšia minca Františka Jozefa Rakúsko – 
Uhorsko rok 1873, u ktorej je taktieţ pootočený rub a líce o 180 stupňov. Rýdzosť by 

mala byť vyššia ako 750 ‰.  
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Poloţka 230 Kapitálové príjmy  - Za odpredaj prebytočného majetku štátu, za 
predaj titrátora získal PÚ SR 1 000,- €. 
 
Poloţka 290 Iné nedaňové príjmy - V mesiaci november 2010 sa konala prvá 
aukcia cenností, ktoré prepadli v prospech štátu. Vydraţilo sa deväť poloţiek. 
Celkový výnos z vydraţených predmetov bol 69 925 €. 
 

Plnenie príjmov za rok 2010 v €. 
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     Príjmy Puncového úradu SR sú naďalej vyššie ako jeho výdavky. Dosiahnuté 
príjmy sú vo výške 694 596 € a výdavky dosiahli výšku 660 796 €. Rozdiel 33 800 €. 
 

Podiel nákladov na príjmoch v € je znázornený v nasledujúcom grafe 
 

mzdy
318 030

poistné; 
109 586

bežné výd. 
168 416

b.transféry
19 320

kapitál.v. 
45 444

zostatok; 
33 800

 



 
 

23 
 

 
Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu. 
 
     Beţné výdavky boli v  roku 2010 čerpané na plnenie úloh na úseku puncovej 
kontroly a puncovej inšpekcie a to v súvislosti so zabezpečením prevádzkových 
potrieb jednotlivých pracovísk. 
 
Poloţka 600  Bežné výdavky -  boli čerpané vo výške 615 352 €, čo predstavuje 
96,2 %. Čerpanie jednotlivých poloţiek a podpoloţiek za obdobie roku 2010 bolo 
nasledovné: 
 
Poloţka 610  Mzdy - čerpanie  mzdových  prostriedkov  za rok  2010  je vo výške 
318 030 €. 
 
     Z  celkového objemu pridelených mzdových prostriedkov boli čerpané mzdové 
prostriedky na platy štátnych zamestnancov vo výške 286 300 €, zamestnanci 
vykonávajúci práce vo verejnom záujme čerpali 31 730 €. 
 
     V  II. polroku odišla do starobného dôchodku jedna zamestnankyňa. Dve 
zamestnankyne  dosiahli  50  rokov veku. Výška  odmien spolu predstavovala sumu 
2 244 €. 
 
     Čerpanie predstavuje 99,9 % z ročného objemu a je zrejmé z nasledujúcej 
tabuľky: 
 
Čerpanie 
mzdových 
prostriedkov 

K 
31.12.2009 
v € 

K 
31.12.2010 
v € 

Rozdiel 
v € 

K 31.12.2009 
fyzický počet 
zamestnancov 

K 31.12.2010 
fyzický počet 
zamestnancov 

Rozdiel 

Položka 610 355 425 318 030 - 37 395 32 31 -1 

Z toho:       

Poloţka 611 228 058 220 468 -  7 590 32 31 -1 

Poloţka 612 74 478 87 918 + 13 440 31 30 -1 

Poloţka 614 52 889 9 644 - 43 245 32 29 -3 

 
     V porovnaní s rokom 2009 sa čerpanie mzdových prostriedkov zníţilo o 10,5 %. 
 
Poloţka 620  Poistné - čerpanie vo výške 109 586 € je 99,6 %, zodpovedá objemu 
vyčerpaných mzdových prostriedkov. Nevyčerpalo sa 453 €. 
 
Poloţka 630  Tovary a služby - čerpanie je 88,2 % vo výške 168 416 €. V porovnaní 
s rokom 2009 je čerpanie na tejto poloţke z dôvodu úsporných opatrení niţšie 
o 16 402 €. Čerpanie podľa jednotlivých poloţiek a podpoloţiek bolo v roku 2010 
nasledovné: 
 
Poloţka 631 - cestovné výdavky boli čerpané celkom v čiastke 12 187 € , t. j. 93,6 % 
z toho na zahraničné pracovné cesty 6 495 €, podpoloţka 631 002. 
 
     V mesiaci január vycestoval do Českej republiky na Puncový úrad na odborný 
seminár venovaný RTG spektrometrom a RTG prístrojom jeden zamestnanec úradu. 
Za Slovenský Puncový úrad sa zúčastnil jeden zamestnanec úradu na pohrebe 
dlhoročného aktívneho účastníka zasadaní PÚ Vyšehradskej 4 a bývalého predsedu 
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zodpovedného štátneho orgánu MR, pána Jánosa Sághyho v Budapešti.  Na 
Medzinárodnú výstavu šperkov, drahých kameňov a technických zariadení 
INHORGENTA do Mníchova vo februári vycestovali štyria zamestnanci PÚ SR. Na 
66. zasadanie Stáleho výboru Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých 
kovov (Viedenská konvencia) a 6. Zasadanie Medzinárodnej asociácie puncových 
úradov (IAAO) v mesiaci apríl do Švajčiarska vycestovali dvaja zamestnanci úradu. V 
mesiaci jún sa konala porada inšpektorov Puncového úradu Českej rebubliky, ktorá 
prebiehala v zariadení puncového úradu v Ţelíve. Na poradu vycestovali dvaja 
zamestnanci. Do Českej republiky na školenie o rӧntgenovej spektrometrii vycestoval 
v mesiaci jún jeden zamestnanec PÚ SR. V mesiaci september usporiadal PÚ ČR 
v Ţdáni odborný seminár zameraný na problematiku drahých kameňov, internetový 
obchod z DK, novinky z oblasti spektrometrie, galvanické úpravy a zlatnícke techniky, 
na ktorom sa zúčastnili štyria zamestnanci úradu. Na 67. zasadanie Stáleho výboru 
Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov (Viedenská konvencia) 
a rokovania Medzinárodnej asociácie puncových úradov (IAAO) v mesiaci október do 
Izraela vycestovali dvaja zamestnanci úradu. Na aukcii ktorú organizoval Český 
puncový úrad sa zúčastnili traja zamestnanci úradu. Na poradu inšpektorov v Českej 
republike vycestoval v mesiaci december jeden zamestnanec úradu. 
 
Čerpanie 5 691 € 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. 
 
Poloţka 632 - náklady na energiu, vodu a komunikácie boli čerpané v čiastke 26 071 
€, t.j. 93 %. V porovnaní s rokom 2009 je čerpanie niţšie o 3 306 € z dôvodu 
vyúčtovaní cien energií v prvom štvrťroku 2011. 
 
Poloţka 633 - materiál a dodávky - čerpanie v čiastke 26 270 €, t. j. 83,6% €. 
Celkové čerpanie na podpoloţkách poloţky je oproti rovnakému obdobiu roku 2009 
niţšie o 9 573 €. Z tejto poloţky zabezpečujeme prevádzkové a materiálové potreby 
výkonu puncovej kontroly a puncovej inšpekcie, ako aj chodu celého úradu. 
Úspornými opatreniami sme čerpanie na všetkých poloţkách zníţili okrem 
podpoloţky 633 013 – reprezentačné, kde je čerpanie vyššie ako v predchádzajúcom 
roku z dôvodu, ţe v mesiaci jún sa konalo na Slovensku zasadnutie riaditeľov 
Puncových úradov Vyšehradskej štvorky (V4). 
 
Poloţka 634 - dopravné - v čiastke 14 882  €, t. j. 82,8 % napriek niţšiemu čerpaniu 
na poloţke o 1 047 € je čerpanie vyššie na podpoloţke 634 001 – palivo o 600 € v 
porovnaní s predchádzajúcim obdobím minulého roka. Zvýšil sa počet sluţobných 
ciest inšpektorov a tým aj spotreba pohonných hmôt. 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 35 976 €, t. j. 85,6 % 
je vyššie o 3 467 € v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Čerpanie na 
podpoloţke 635 002 tvorí údrţba výpočtovej techniky za dodanie aktualizovaných 
programov 2010 v  agendách podvojné účtovníctvo a výkazníctvo. Administrátorské 
práce ohľadne počítačovej siete, údrţba serveru, a prenosu dát. Čerpanie na 
podpoloţke 635 005 - oprava špeciálnych strojov, na pobočke v Trenčíne bolo 
opravené RTG zariadenie. Čerpanie na podpoloţke 635 009 je za aktualizáciu 
programového produktu na  serveri. 



 
 

25 
 

 
Poloţka 636 - nájomné za prenájom administratívnej budovy v Leviciach, 
parkovacích boxov, poštového priečinku , plynových fliaš a rohoţiek – čerpanie 
celkom 6 465 €, t. j. 96,6 % , čerpanie oproti roku 2009 je niţšie o 2 121 €. Nájom za 
parkovací box nám bol vyfakturovaný v roku 2009 za rok 2008 – podpoloţka 
636 001. 
 
Poloţka 637 - ostatné tovary a sluţby - v čiastke 46 565 €, t. j. 88,2 % , niţšie 
čerpanie o 4 327 €. Zvýšilo sa čerpanie na podpoloţke 637 001 – školenia, nielen 
z dôvodu zvyšovania cien za školenia, ale aj z dôvodov preškoľovania nových 
zamestnancov úradu. Vyššie čerpanie na podpoloţke 637 003 – propagácia 
a reklama, z ktorej uhrádzame vytvorenie a prevádzkovanie web stránky na serveri. 
Z dôvodu, ţe upratovanie na pracovisku v Bratislave sme zadali firme, zvýšilo sa 
čerpanie na podpoloţke 637 004 ale zníţilo sa čerpanie na podpoloţke 637 027 kde 
sme dohody za upratovacie sluţby pre pracovisko v Bratislave zrušili. Zníţili sa ceny 
za ochranu objektov - podpoloţka 637 005. Z poloţky platíme poplatok za nesplnenie 
povinného podielu zamestnávateľa občanov so zníţenou pracovnou schopnosťou - 
podpoloţka 637 012. Z uvedenej poloţky sme zabezpečili údrţbárske činnosti, 
upratovanie a ďalšie činnosti, ktorých realizácia v rámci riadneho pracovného vzťahu 
z dôvodu nízkeho počtu zamestnancov a nakumulovania ich funkcií je nereálna. 
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Poloţka 640  Bežné transfery -  čerpanie vo výške 19 320 €, t. j. 100 %. 
 
     V mesiaci január 2010 do invalidného dôchodku a zároveň aj z úradu odišla 
zamestnankyňa vo výkone prác vo verejnom záujme, ktorej sme vyplatili odstupné vo 
výške 1 576,50 €, odchodné vo výške 1 051,- €. Z dôvodu zniţovania počtu 
zamestnancov na rok 2011 sme vyplatili na podpoloţke 642 012 odstupné 6 409 € 
a odchodné z podpoloţky 642 013 vo výške 3 367 € štyrom zamestnancom. Na 
podpoloţke 642 015 tvoria vyplatené nemocenské dávky sumu 408,50 €. 
 
     Na podpoloţke 649 003 príspevky na členstvo v Medzinárodnej asociácii 
puncových úradov IAAO (The Interantional Association of Assy Offices) sme zaplatili 
400 €. Poplatok 6 108 € 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 – o kvalitu vybavenia je potrebné sa starať 
priebeţne. Špecializované prístroje a zariadenia sú nákladné, preto ich musíme 
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obmeňovať na všetkých pracoviskách postupne. Z dôvodu krízy nám bolo v tomto 
roku pridelených menej finančných prostriedkov aj na kapitálové výdavky. 
Z pridelenej sumy 45 510 € sme vyčerpali 45 444 € čo je 99,9 % čerpanie. 
 
Poloţka 711  Nákup nehmotných aktív – z dôvodu potreby uchovávania údajov 
spracovaných výpočtovou technikou vznikla potreba vytvorenia informačného 
systému (ISPU) pre podporu hlavných činností vykonávaných Puncovým úradom SR, 
ktorý úrad doteraz nemal. ISPU je nasadený na štyroch pracoviskách. Súčasťou 
ISPU je aj systém automatického zálohovania údajov na bezpečné úloţisko. Za 
druhú časť uvedeného softvéru sme zaplatili v prvom polroku 15 529,50 €.  
 
Poloţka 713  Nákup stojov, prístrojov, zaradení - za výpočtovú techniku pre 
pracovisko v Bratislave a pobočku v Trenčíne sme zaplatili 8 494 € - podpoloţka 
713 002. Ručný prenosný spektrometer na určovanie zloţenia zliatin drahých kovov , 
ktorý je okrem puncovej kontroly pouţiteľný aj pre puncovú inšpekciu v teréne, stál 
21 421 € - podpoloţka 713 004. 
 

Celkové čerpanie rozpočtu je znázornené v grafe 
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Kontrolná činnosť a prístup k informáciám 
 
     Podľa plánu vnútorných kontrol PÚ SR na rok 2010, schválených riaditeľom PÚ 
SR zo dňa 5.1.2010, boli pracovníčkou vnútornej kontroly za obdobie I.- IV štvrťroka 
2010 vykonané nasledujúce kontroly: 
 
     Na jednotlivých pracoviskách PÚ SR - Bratislava, Trenčín, Košice a Levice boli na 
základe poverení vykonané pravidelné štvrťročné následné finančné kontroly. 
V rámci týchto kontrol boli vykonané čiastkové finančné kontroly pokladní ( príjmová 
– porovnaním pokladne PÚ SR s údajmi v príjmovej pokladničnej knihe a výdavková 
pokladňa), tieţ kontroly kvality práce puncovej kontroly, námatkové kontroly faktúr, 
kontroly dochádzky a kontroly evidencie návštev na všetkých pracoviskách. 
 
     Z ďalších kontrol boli vykonané následné finančné kontroly na základe poverení 
riaditeľa PÚ SR raz mesačne, s čiastkovými kontrolami zameranými na porovnanie 
príjmového účtu PÚ SR s puncovými poplatkami príjmovej pokladne programu 
VATSOFT podľa štatistiky z jednotlivých pracovísk PÚ SR, ďalej porovnanie platieb 
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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 PÚ SR pre Mincovňu Kremnica š.p., pre Zlatokov s.r.o. Trenčín 
a pre ANTIKU s.r.o. Trenčín. 
 
     V januári 2010 bola uskutočnená pracovníčkou vnútornej kontroly archivácia 
databáz výkonov zamestnancov PÚ SR za rok 2009. Archivované údaje sú uloţené 
u pracovníčky vnútornej kontroly  PÚ SR.  
 
     Referát vnútornej kontroly je gestorom zverejňovania informácii podľa zákona 
211/2000 Z. z. Za obdobie I. – IV. štvrťroka 2010 bolo na PÚ SR zaevidovaných 
a vybavených 34 ţiadostí o informácie v zmysle zákona 211/2000 Z. z. Predmetom 
ţiadostí o zverejňovanie informácie boli hlavne informácie o podmienkach 
a povinnostiach začínajúcich podnikateľských subjektov pred začatím podnikania, 
podmienky vývozu nevyhovujúceho tovaru z drahých kovov, podmienky predkladania 
tovaru z drahých kovov v kombinácii s biţutériou, nutnosť značiť tovar výrobnými 
a zodpovednostnými značkami a iné . Ţiadosti o poskytnutie informácii boli doručené 
na PÚ SR e-mailom a telefonicky, rovnakým spôsobom boli aj vybavené. 
 
     Rozsiahle informácie pre verejnosť sú uverejňované na web stránke úradu 
www.puncurad.gov.sk  
 
     Za obdobie január - december 2010 boli na PÚ SR zaevidované 2 škodové 
udalosti. Škodová komisia zasadala 2 krát. Predmetom škôd, ktoré vznikli PÚ SR 
bolo poškodenie sluţobného motorového vozidla. Išlo o škody, ktoré neboli zavinené 
zamestnancami Puncového úradu SR. V jednom prípade neznámym páchateľom 
a v druhom prípade zosunutím snehu zo strechy budovy na parkovacie miesto 
patriace PÚ SR pred Puncovým úradom SR,  na ktorom bolo zaparkované sluţobné 
motorové vozidlo patriace úradu.  
 
     V hodnotenom období vykonala pracovníčka vnútornej kontroly kontrolu výkonu 
inšpektorskej dvojice z Košíc. Kontrola bola zameraná na dodrţiavanie vnútorného 
metodického pokynu pri výkone vonkajšej kontroly pracovníkmi puncovej inšpekcie, 
správnosť ustanovení §§37-42 Puncového zákona 10/2004 Z. z., počas kontrolného 
výkonu kontrolnej skupiny, vyuţitie technických pomôcok pri kontrolnom výkone 
a vyuţite fondu pracovného času počas kontrolného výkonu. Výsledkami kontrol sú 
 záznamy z uvedených kontrol, ktoré sú uloţené u pracovníčky vnútornej kontroly. 
 
     Pracovná náplň pracovníčky vnútornej kontroly zahŕňa aj štatistické vyhodnotenie 
výkonov Puncového úradu SR. Priebeţne vyhodnocovala výsledky Puncového úradu 
v závislosti na pláne, vyhotovila štatistické výsledky za I. štvrťrok 2010 v slovenskom 
a anglickom jazyku z dôvodu zasadania krajín V4 na Slovensku . V roku 2010 raz 
mesačne ako aj za I. štvrťrok, I. polrok , I.-III. štvrťrok a rok 2010 vyhotovila 
štatistické výsledky Puncového úradu SR podľa jednotlivých pracovísk, ako aj 
štatistické výsledky porovnania výsledkov I. - IV. štvrťroka 2010 s predchádzajúcimi 
obdobiami. 
 
     PÚ SR sa kaţdoročne zúčastňuje na medzinárodnej výstave Hodiny a klenoty, 
kde má svoj stánok. Bezplatne tu poskytuje záujemcom poradenskú sluţbu. Počas 
celej akcie zamestnanci úradu prakticky predvádzajú kontrolu puncov a rýdzosť 

http://www.puncurad.gov.sk/
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predloţených tovarov, odpovedajú na mnohé otázky týkajúce sa puncovníctva. 
Najväčší záujem bol práve 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 dôleţité poslanie má puncová kontrola 
pri ochrane spotrebiteľov. 
 
Organizačná štruktúra, činnosť a pôsobnosť PÚ SR je obdobná ako vo vyspelých 
európskych štátoch a konkrétne postupy skúšania, vyhľadávania a hodnotenia 
zodpovedajú formám a metódam kontroly rýdzosti drahých kovov pouţívaných na 
svetovej úrovni. 
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     Vzhľadom na špecifické postavenie výrobkov z drahých kovov na trhu a počet 
subjektov pôsobiacich v tomto odbore je PÚ SR, čo do počtu zamestnancov 
a územného členenia, najmenší orgán kontroly v systéme štátnej správy. 
 
     Z dôvodu nízkeho počtu zamestnancov a ich rozmiestneniu na štyri pracoviská, 
dochádza ku kumulovaniu činností najmä na pracovisku v Bratislave, ktoré plní 
funkciu ústredia, preto sa od zamestnancov vyţaduje zvýšená ústretovosť 
a flexibilita. Administratívna agenda je rozsiahla, musíme vykazovať všetky zákonom 
predpísané štatistické a iné údaje ako veľké úrady s vyšším počtom ľudských 
zdrojov. Nemáme ţiadnych zamestnancov na výkon obsluţných činností. 
Zamestnanci kumulovane vykonávajú ďalšie nevyhnutné práce spojené so 
zabezpečením chodu úradu. Vysoká fluktuácia je na odbore puncovej inšpekcie. 
Práca v teréne je náročná na pracovný výkon s cestovaním a je spojená aj s veľkým 
osobným ohrozením zo strany kontrolujúcich osôb. Pri kontrolnom výkone často 
dochádza ku konfliktným situáciám a taktieţ riešenie stanovených pokút, ktoré sú 
vysoké, prinášajú osobné ohrozenie pre riaditeľa organizácie, ako aj pre inšpektorov.  
 
Personálne otázky 
 
     Pre rok 2010 bol našej organizácii stanovený limit 32 zamestnancov. 
V hodnotenom období sme mali priemerný prepočítaný počet zamestnancov 31 . Vo 
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fyzických osobách 32. Zamestnanci sú zaradení do štátnej a verejnej sluţby. Po 
dlhodobej práceneschopnosti a následnom získaní invalidného dôchodku odišla 
z úradu v mesiaci január jedna zamestnankyňa. Na materskú dovolenku nastúpila 
v prvom štvrťroku jedna zamestnankyňa. V  II. polroku odišla do starobného 
dôchodku jedna zamestnankyňa.  
 
     Z 32 zamestnancov je 8 muţov. Z celkového počtu zamestnancov má 12 
zamestnancov vysokoškolské vzdelanie. Priemerný vek zamestnancov v roku 2010 
bol 45,9 rokov. 
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     Zamestnanci Puncového úradu SR sa vzdelávajú priebeţne. Vzdelávanie bolo 
zamerané na prioritné úlohy a praktické problémy vyplývajúce z činnosti úradu. 
Puncový úrad SR zabezpečuje kaţdoročne preškolenie pre všetkých zamestnancov 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poţiarnej ochrany.  
 
     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, školenia zamerané na chemické procesy  a nedeštruktívne metódy 
skúšania materiálov, informačné technológie a pod. 
 
     V rámci vnútropodnikového vzdelávania oboznamujeme zamestnancov s novými 
teoretickými poznatkami a pracovnými postupmi v oblasti puncovníctva a skúšania 
drahých kovov.  
 
     Zamestnanci puncovej inšpekcie a puncovej kontroly sa v rámci finančných 
moţností zúčastňujú na medzinárodných konferenciách, odborných seminároch, kde 
sa oboznamujú s novými poznatkami zameranými na posudzovanie pravosti 
puncových značiek. 
 
     Odborné vzdelávania sú realizované na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni. 
Pri zabezpečovaní vzdelávania svojich zamestnancov PÚ SR 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. 
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     Náklady na vzdelávanie sa uhrádzajú z beţných výdavkov rozpočtu organizácie, 
sú účtované na podpoloţke 637 001 školenia, kurzy, semináre. Za rok 2010 boli 
vynaloţené finančné prostriedky na vzdelávanie zamestnancov vo výške 4 279 €. 
 
     PÚ SR vytvoril vhodné pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov a 
poskytoval určeným zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky a 
pracovné odevy. 
 
     Sociálny program v roku 2010 bol realizovaný v súlade so Zásadami tvorby a 
čerpania sociálneho fondu úradu. Nízky prísun finančných prostriedkov do 
sociálneho fondu z dôvodu nízkeho počtu zamestnancov neumoţňuje rozvíjať ďalšie 
aktivity zamerané na rozvoj ľudských zdrojov. V tomto roku poskytoval úrad 
zamestnancom v rámci sociálnej starostlivosti príspevky na stravovanie, 
prostredníctvom stravovacích poukáţok. Na sociálnu výpomoc po splnení 
stanovených podmienok poskytol príspevok na sociálnu výpomoc pri dlhodobej 
práceneschopnosti a pri narodení dieťaťa. Príspevky boli poskytnuté trom 
zamestnancom. Príspevok pri ţivotnom jubileu bol poskytnutý trom zamestnancom 
úradu a pri odchode do dôchodku trom zamestnancom úradu. 
 
Z á v e r 
 
 
Ukazovateľ 

Schválený 
rozpočet  

na rok 2010 

Upravený 
rozpočet  

na rok 2010 

Skutočnosť 
za rok  
2010 

Spolu  
celkom 

%  
plnenia 

Príjmy 912 833 684 933 694 596 694 596 101,4 

Beţné výdavky 639 423 639 423 615 352 615 352 96,2 

Z toho: Mzdy 278 042 318 042 318 030 318 030 99,9 

Kapitálové výdavky 32 862 45 510 45 444 45 444 99,9 

Výdavky celkom 672 285 684 933 660 796 660 796 96,4 

 
     Z uvedených číselných podkladov v hodnotenom kalendárnom roku je evidentné, 
ţe Puncový úrad SR má naďalej ako štátna rozpočtová organizácia plusovú 
ekonomickú bilanciu. 
 
     Vývoj v oblasti plnenia príjmov 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. Nástupom hospodárskej 
a finančnej krízy došlo v dôsledku rastu nezamestnanosti a zmrazeniu platov 
k zníţeniu kúpyschopnosti obyvateľstva, a tým aj k poklesu dopytu po klenotníckom 
tovare. Mení sa aj hodnotová orientácia mladej generácie, ktorá v čoraz väčšej miere 
nahrádza predtým lacnejší strieborný tovar biţutériou. Dôkazom toho je pokles 
mnoţstva strieborného klenotníckeho tovaru predkladaného na puncovú kontrolu. 
 
     Od roku 2000 do roku 2008 príjmy úradu neustále rástli. V rokoch 2005 aţ 2008, 
rokoch hospodárskeho rastu, v dôsledku zvyšovania ţivotnej úrovne obyvateľstva sa 
zvýšil aj dopyt po klenotníckom tovare. Uvedený nárast nebol však spôsobený iba 
zvýšeným dopytom po klenotníckom tovare na Slovensku. Po vstupe do EÚ začali 
platiť slovenské puncové značky aj v ostatných krajinách EÚ s nezávislým 
puncovníctvom. V dôsledku dlhých čakacích dôb na Puncovom úrade v Budapešti, 
začali od roku 2006 vyuţívať sluţby puncovej kontroly maďarskí podnikatelia. Nimi 
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predloţený tovar bol umiestnený na maďarský trh. Tým došlo k neúmernému nárastu 
príjmov za tieto roky. Od roku 2008 začali príslušné maďarské orgány prijímať na 
potlačenie pre nich neţiaduceho javu mnohé opatrenia, čím sa im podarilo mnohých 
podnikateľov od vyuţívania našich sluţieb odradiť. 
 
     Ako sme uviedli v hodnotení na začiatku správy, príjmy za skúšanie 
a označovanie tvoria takmer 90 % poplatky za skúšanie a označovanie 
klenotníckeho tovaru. Teoreticky jednou z  moţností navýšenia objemu prijatých 
poplatkov je zvýšenie cien poplatkov za skúšanie a označovanie tovaru, ktoré sa 
nemenili od roku 2004. To by sa však mohla opakovať história s maďarskými 
podnikateľmi, pretoţe puncové poplatky v Poľsku sú uţ teraz niţšie a časť 
podnikateľov , hlavne dovozcov zo severných oblastí by mohla začať predkladať 
tovar na puncovú kontrolu do Krakova, tak ako pred dvomi rokmi maďarskí 
podnikatelia k nám. 

 
     V oblasti výdavkov boli prijaté a naďalej sa prijímajú opatrenia na ich maximálne 
zniţovanie a dosiahnutie čo najefektívnejšieho hospodárenia celého úradu, 
z uvedeného dôvodu sme pridelené beţné výdavky (poloţka 630) čerpali na 88,2 %. 

 
     Dá sa očakávať, ţe ekonomika sa bude postupne zotavovať. Postupne sa zastaví 
rast nezamestnanosti a jej úroveň začne klesať. Zvyšovaním kúpnej sily 
obyvateľstva  dôjde aj k zvyšovaniu dopytu po výrobkoch z drahých kovov. 
 
     Riaditeľ a zároveň vedúci sluţobného úradu PÚ SR ďakuje všetkým 
spolupracovníkom, bez ktorých by nebolo moţné i napriek ťaţkému roku dosiahnuť 
priaznivý výsledok za rok 2010. 
 
     S úctou 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Ladislav   V a n d a 
                                                                                            vedúci sluţobného úradu 
 
 
 
 
 


