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Úvod 
 
     Hodnotený rok 2007 bol pre Puncový úrad a Slovenské puncovníctvo významným 
rokom a to z dvoch hľadísk. V dosiahnutých príjmoch za úkony Puncového úradu sa 
dosiahla rekordná výška príjmov a to viac ako 42 mil. Sk. V oblasti medzinárodných 
puncovníckych štruktúr sa Slovenská republika stala 16. členom Viedenského 
dohovoru. 
 
     Puncový úrad zastupuje Slovenskú republiku na rokovaniach Európskej komisie 
v Bruseli pri riešení problematiky a prijatých opatrení v rámci Kimberley procesu 
v spolupráci s Colným úradom SR. Zúčastňuje sa na rokovaniach zástupcov 
Puncových úradov Vyšegrádskej štvorky, spoločnú problematiku s Českým 
Puncovým úradom rieši formou Puncovej rady a úzko spolupracuje s profesijnými 
organizáciami v oblasti klenotníckej výroby a to Cechom zlatníkov Slovenska 
a Asociáciou zlatníkov Slovenska. 
 
     Výnimočne vysoké príjmy mohli byť dosiahnuté len vďaka pochopeniu 
zodpovedných vedúcich zamestnancov Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky, ktorí sa zasadili o zotrvania počtu pracovných miest v rámci úradu, lebo 
v prípade redukcie výkonných zamestnancov by úrad nemal reálne možnosti 
uskutočniť takéto vysoké výkony. 
 
Identifikácia organizácie 
 
     Po zmene politických pomerov Štátna skúšobňa pre drahé kovy na Slovensku sa  
po rozpade ČSFR zákonom NR SR č. 125/1993 Z. z., vrátila k pôvodnému 
historickému názvu „Puncový úrad SR so sídlom v Bratislave“ a činnosť úradu 
upravoval puncový zákon č. 539/1992 Zb., ktorý bol posledným Federálnym 
zákonom. 

 
     Dňa 1. marca 2004 nadobudol účinnosť zákon NR SR č.10/2004 Z. z. 
o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (ďalej len „puncový zákon“), ktorým boli 
zrušené predchádzajúce právne normy. K puncovému zákonu boli vydané 
vykonávacie vyhlášky č.102/2004 Z .z. o úhradách za niektoré úkony „Sadzobník 
poplatkov“, ktorý nadobudol účinnosť zároveň s puncovým zákonom a vyhláška 
č.143/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia puncového zákona, 
ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 2004. Ďalšou legislatívnou normou je zákon č. 
221/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.10/2004 Z. z., o puncovníctve 
a skúšaní drahých kovov z 23. Marca 2007. Tento zákon upravuje puncovníctvo, 
skúšanie drahých kovov, identifikáciu voľných drahých kameňov a vsadených 
drahých kameňov, diamantov a perál, práva a povinnosti právnických osôb, ktoré 
vyrábajú výrobky z drahých kovov, alebo drahých kameňov, obchodujú s nimi, alebo 
ich inak uvádzajú na trh. 
 
     Sídlom Puncového úradu Slovenskej republiky je od roku 1929 Bratislava, 
Medená č. 10. 
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     Puncový úrad Slovenskej republiky (ďalej PÚ SR) bol zriadený ako orgán štátnej 
správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov. Hlavnými oblasťami 
činnosti PÚ SR ako rozpočtovej organizácie je výkon puncovej kontroly a puncovej 



  
 

inšpekcie, tiež aj ďalšie úlohy vyplývajúce z puncového zákona a všeobecne 
záväzných predpisov. 
 
     Riaditeľom Puncového úradu SR je od roku 1997 Ing. Jozef F u z i a , ktorého 
vymenúva a odvoláva vedúci služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR 
 
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. Dušan Jánošík, vedúci pobočky v Trenčíne, 
Ing. Miloslav Eštok, vedúci pobočky v Košiciach, 
RSDr. Grmanová Marta, vedúca expozitúry v Leviciach, 
Mgr. Ľudmila Ivanová, vedúca vnútornej kontroly. 
 
     S cieľom priblížiť výkon štátnej správy k občanom má Puncový úrad zriadené 
pobočky v  Trenčíne a  v  Košiciach a expozitúru v Leviciach, ktorá bola zriadená 
1.septembra 1992 už po zmene politických pomerov. 
 
     Základnými organizačnými stupňami riadenia a rozhodovania sú odbory, 
oddelenia a pobočky. Zabezpečujú ucelené odborné činnosti pod vedením 
príslušného vedúceho organizačného stupňa riadenia, ktorý zodpovedá za činnosť 
riaditeľovi úradu. Expozitúra a oddelenie sú v zmysle organizačného poriadku nižším 
stupňom riadenia a zabezpečujú výkon užšieho rozsahu špecifických odborných 
činností v stanovenom rozsahu. Sú podriadené vedúcemu odboru puncovej kontroly 
a puncovej inšpekcie. 
 
     Poradným orgánom riaditeľa je „Rada Puncového úradu“, v ktorej sú zastúpení 
odborníci z oblasti výroby klenotníckeho tovaru, výroby klenotníckych zliatin, 
spracovania odpadov s obsahom drahých kovov, výroby mincí a medailí, obchodníci 
s klenotníckym tovarom, zástupcovia Národnej banky Slovenska a iní. Rada 
Puncového úradu sa schádza jedenkrát ročne a prerokúva problémy v oblasti 
skúšobníctva a puncovania drahých kovov, domácej klenotníckej výroby, výroby 
mincí a medailí a vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov. 
 
Poslanie a postavenie PÚ SR 
 
     Puncovníctvo má stáročnú tradíciu, jeho počiatky na Slovensku sú datované do 
obdobia vlády prvého Uhorského Kráľa sv. Štefana. Od 15. storočia sa objavujú na 
výrobkoch z drahých kovov rôzne vyrazené značky, ktorými výrobca deklaroval svoje 
meno, čas, miesto výroby alebo len rýdzosť predmetu z drahého kovu. V 18. storočí 
sa začal označovať zlatý a strieborný tovar úradným puncom. V roku 1783 bol vo 
Viedni zriadený puncový úrad, a postupne boli zriaďované ďalšie puncové úrady 
v Prahe, v Brne. Pre Hlavný puncový úrad pre Uhorsko v Budapešti, skúšanie 
a puncovanie na Slovensku zabezpečovali filiálky v  Bratislave, Košiciach, Levoči, 
Novej Bani, Prešove a Banskej Štiavnici. Po rozpade Rakúsko – Uhorskej monarchie 
a vzniku ČSR bola Bratislavská puncovňa podriadená puncovému úradu v Prahe. 
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Vyhláškou č. 93/1962 boli určené úradné značky drahých kovov a znamienka 
štátnych skúšobní. Upravila sa činnosť a pôsobnosť štátnej služby pre drahé kovy. 
 
PÚ SR je poverený: 
 

o vykonávať puncovú kontrolu a s ňou súvisiace činnosti, 
o vykonávať puncovú inšpekciu u výrobcov a obchodníkov s klenotníckym 

tovarom z drahých kovov, 
o vykonávať na vyžiadanie expertnú činnosť v odbore puncovníctva, 

skúšania a analytickej chémie drahých kovov, 
o nakladať s tovarom, ktorý štát nadobudol podľa osobitných predpisov 

alebo medzinárodných zmlúv, 
o viesť register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi, 
o viesť zoznam registrovaných zliatin z drahých kovov, 
o prideľovať a zrušovať výrobné značky výrobcom tuzemského tovaru, 
o prideľovať a zrušovať zodpovednostné značky dovozcom cudzieho tovaru, 
o vydávať a odnímať výrobcom zliatin z drahých kovov osvedčenie o splnení 

ďalších podmienok odbornej spôsobilosti, 
o overovať rýdzosť dentálnych drahých kovov a to pri výrobe protetických 

náhrad a zliatin pri razbe slovenských mincí, 
o overovať na žiadosť rýdzosť lístkového zlata alebo striebra a iných vecí 

z drahých kovov, 
o overovať alebo inak zisťovať rýdzosť výrobkov alebo iných vecí z drahých 

kovov, 
o vyjadrovať sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti 

skúšania a analytickej chémie drahých kovov, 
o ukladať pokuty v prípadoch ustanovených puncovým zákonom, 
o plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z puncového zákona . 

 
     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. 
 
     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 
používaných na svetovej úrovni. 
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     Puncový úrad je členom Asociácie európskych puncových úradov (Association of 
European Assay Offices). V roku 2007 sa organizácia premenovala. Nový názov  
Medzinárodnej asociácie puncových úradov znie (The International Association of 
Assay Offices – IAAO). Asociácia sa podieľa na príprave Direktívy EÚ pre drahé 
kovy. Jej sídlo je v Londýne. 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 Ženeve. Dôvodom založenia organizácie bolo uľahčiť export tovaru z drahých 
kovov medzi členskými štátmi dohovoru. Puncový úrad SR sa aktívne zapája do 
práce týchto organizácií a pravidelne sa zúčastňuje na ich zasadaniach. 
 
     Puncový úrad 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. V roku 2007 prebehli obzvlášť dôležité jednania ohľadom 
uznávania puncových značiek krajín Európskej únie s nezávislým puncovníctvom. 
Nemenej dôležitá bola koordinácia pri odhaľovaní falošných puncových značiek 
a iných falzifikátov. 
 
Strednodobý výhľad organizácie 
 
     PÚ SR ako jediný orgán štátnej správy má aj v budúcnosti zabezpečovať 
špecifické úlohy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov. 
 
     Hlavnou úlohou je stále skvalitňovanie služieb v oblasti kontroly a inšpekcie, 
pretože kvalita falzifikátov sa stále zvyšuje. Je potrebné rozvíjať metódy 
rozpoznávania a vzájomne spolupracovať s ostatnými puncovými úradmi na 
riešeniach týchto problémov. 
 
     O kvalitu materiálneho vybavenia je potrebné sa starať priebežne. Špecializované 
zariadenia sú drahé a preto ich musíme dopĺňať postupne. 
 
     V oblasti materiálového a technického vybavenia puncového úradu aj napriek 
zlepšeniu najmä vybudovaním priestorného a účelne vybaveného pracoviska vo 
vlastných priestoroch v Trenčíne, kde máme postavenú najmodernejšiu analytickú 
metodiku na stanovovanie drahých kovov v zliatinách, z hľadiska približovania 
k štandardám EÚ je potrebné zlepšiť vybavenie aj ostatných laboratórií 
zodpovedajúcou prístrojovou technikou a metodikou, čo zvýši vážnosť úradu 
a zosúladí stav nášho poznania s postupmi a technikou v medzinárodnom meradle. 
Máme záujem o počítačové dovybavenie pracovísk v súlade s požiadavkami nového 
softvéru a programu na spracovanie výkonov PÚ na ktorý v roku 2008 prechádzame. 
V oblasti  puncovej kontroly obmeniť X testy s vyššou úrovňou rozlíšenia materiálov 
najmä Pt-Au, Pd–Ag a pod. 
 
Činnosti organizácie 
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     Puncová kontrola - na PÚ SR je základnou činnosťou a jej úlohou je vykonanie  



  
 

kontroly, overenie rýdzosti a predpísaného stavu tovaru, ktoré sú ustanovené 
puncovým zákonom. Výsledkom puncovej kontroly je úradné označenie tovaru 
puncovou značkou príslušnej zákonnej rýdzosti alebo iným spôsobom stanoveným 
puncovým zákonom. 
 
     Povinnej puncovej kontrole podlieha tuzemský tovar z drahých kovov vyrobený 
výrobcami, cudzí tovar z drahých kovov dovezený zo zahraničia, starý tovar, ktorý 
neprešiel povinnou puncovou kontrolou v minulosti a v súčasnosti a má byť 
predmetom obchodovania, opravený tovar, pôvodne úradne označený, pri ktorom sa 
pri oprave musí vymeniť súčasť označená puncovou značkou. 
 
     Povinnej puncovej kontrole nepodlieha tovar s veľmi nízkou hmotnosťou. Pri 
výrobkoch zo zlata hmotnosť jedného kusa nepresahuje 0,5 g a pri výrobkoch zo 
striebra 3,0 g. Ďalej tuzemský tovar určený na vývoz, slovenské a zahraničné mince, 
tovar smaltom úplne potiahnutý a tovar, pri ktorom hmotnosť drahého kovu vzhľadom 
na hmotnosť ostatných použitých materiálov má podradný význam. 
 
     V súlade s puncovým zákonom sa zabezpečuje na požiadanie od právnických 
a fyzických osôb skúšanie a overovanie rýdzosti iných predmetov s obsahom 
drahých kovov, napr. Slovenské mince, dentálne drahé kovy, lístkové zlato a striebro. 
 
     Komplexný výkon puncovej kontroly zabezpečuje Odbor puncovej kontroly 
v Bratislave so svojimi pobočkami prostredníctvom technického a chemického 
skúšania, puncovania a tavenia. Skúšky rýdzosti vykonáva na skúšobnom kameni 
a pomocou X-testu nedeštruktívnou metódou, chemickými analýzami stanovuje zlato, 
striebro, platinu a paládium a vydáva osvedčenie o ich výsledku. 
 
     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. 
 
     Puncová inšpekcia - odlišnosť od pravej značky, ktorá sa dala zistiť lupou je 
minulosťou. V súčasnosti platia Česko-Slovenské puncové značky spoločné pre 
Českú i Slovenskú republiku. Pri výkone kontroly puncovej inšpekcie sa stále 
stretávame s výskytom falošných puncových značiek. Objavujú sa značky, ktoré sú 
odliate niekedy z nedbanlivosti pri odlievaní zo vzorov označených platnou značkou, 
inokedy úmyselne na novom odliatom tovare. Falošné značky sa na objednávku 
vyrazia už u výrobcu v zahraničí, priamo u predajcu alebo distribútora. Najčastejší 
výskyt označenia falošnými značkami je na dovozových výrobkoch o rýdzosti 585 ‰. 
 
     Výkon puncovej inšpekcie zabezpečuje odbor puncovej inšpekcie Bratislava (OPI) 
a ním riadené oddelenie puncovej inšpekcie na pobočke v Košiciach. Puncovú 
inšpekciu vykonávajú dve inšpekčné dvojice. Sú vytvorené aj ďalšie dve záložné 
dvojice zo zamestnancov puncovej kontroly. Tretiu záložnú dvojicu tvorí vedúca OPI 
a vedúca vnútornej kontroly. 
 
     Práva a povinnosti puncovej inšpekcie sú vymedzené ustanoveniami §§ 41 až 45 
puncového zákona. 
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     V zmysle týchto ustanovení je pri výkone puncovej inšpekcie u výrobcov 
a obchodníkov hlavný dôraz kladený najmä na to: 
 

o či tovar ponúkaný na predaj alebo za tým účelom skladovaný neunikol 
puncovej kontrole a či je označený rýdzostným číslom, pokiaľ tak zákon 
ustanovuje, 

o či rýdzosť a zloženie klenotníckych zliatin zodpovedá platným normám, 
o či kontrolované subjekty dodržiavajú ostatné povinnosti ustanovené 

puncovým zákonom. 
 
     Puncová inšpekcia je vykonávaná v súlade s harmonogramom inšpekčnej činnosti 
a na základe písomného poverenia riaditeľa alebo ním poverenej osoby, ktorým sú 
inšpektori povinní sa preukázať pri zahájení puncovej inšpekcie. Inšpektori sa 
preukazujú aj služobným preukazom a v prípade vyžiadania zo strany 
kontrolovaného subjektu aj občianskym preukazom. 
 
Inšpektori sú pri výkone puncovej inšpekcie oprávnení: 
 

o vstupovať do všetkých výrobných, skladovacích a obchodných priestorov 
kontrolovaného subjektu, 

o nazerať do evidencie vedenej kontrolovaným subjektom podľa tohto zákona  
o alebo do evidencie vedenej podľa iného právneho predpisu, pokiaľ súvisí 

s činnosťou kontrolovaného subjektu podľa puncového zákona, 
o vykonávať skúšku rýdzosti tovaru a klenotníckych zliatin vrátane odberu 

vzoriek, 
o tovar, ktorý v rozpore s puncovým zákonom nebol predložený na puncovú 

kontrolu, odobrať za účelom jej vykonania alebo tento tovar zabezpečiť 
proti neoprávnenej manipulácii a uložiť kontrolovanému subjektu lehotu na 
jeho predloženie puncovému úradu na vykonanie puncovej kontroly. 

 
     Okrem kontrolnej činnosti zabezpečuje puncová inšpekcia prostredníctvom OPI 
Košice registráciu podnikateľov s drahými kovmi. Oznamovacia povinnosť pre 
podnikajúce osoby vyplýva z ustanovenia § 37 puncového zákona. Puncová 
inšpekcia vedie register výrobných a zodpovednostných značiek a register 
klenotníckych značiek. Ročne pridelí a zruší priemerne 100 značiek. Ročne sa 
v registri vykoná viac ako 700 zápisov. 
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     Zamestnanci puncovej inšpekcie Bratislava a Košice, vykonávajú v zmysle § 37 
zákona č. 10/2004 Z. z., o puncovníctve a skúšaní drahých kovov aj registráciu 
podnikateľov z iných členských štátov EÚ, ktorí sa rozhodli predkladať tovar na 
puncovanie v SR. V zmysle platnej legislatívy podnikatelia predkladajú overené 
platné doklady, nevyhnutné k podnikaniu a prideľuje sa im zodpovednostná značka. 
Ich povinnosťou je mať platný živnostenský list z krajiny pôvodu a jeho preklad. Po 
registrácii a uvedení v registri podnikateľov s drahými kovmi môžu predkladať tovar 
na označenie puncovou kontrolou. K tomu je nevyhnutné predložiť platné 
nadobúdacie doklady a colné deklarácie. Na základe týchto dokladov je možné 
požiadať o pridelenie zodpovednostnej značky a po označení dovezeného tovaru ho 
predkladať na puncovú kontrolu. Z väčších subjektov to bolo zahraničných 10 firiem, 
ktoré pravidelne využívali naše služby. 



  
 

     V súčasnom období je registrovaných 682 výrobných a 315 zodpovednostných 
značiek. K 31.12. 2007 bolo zaregistrovaných 3 122 podnikateľov a podnikateľských 
spoločností. Činnosť dočasne prerušilo 37 firiem. 
 
     Puncový úrad SR ako orgán štátnej správy na základe § 9 písm. k zákona č. 
10/2004 Z. z., o orgánoch štátnej správy na úseku puncovníctva a podľa zákona č. 
71/1967 Zb., o Správnom konaní zahajuje správne konanie za porušenie ustanovení 
puncového zákona. 
 
     S výsledkami puncovej inšpekcie sú inšpektori povinní bez zbytočného odkladu 
oboznámiť kontrolovanú osobu. Ak sa kontrolou nezistí porušovanie puncového 
zákona, vypracuje sa „Záznam o kontrole“. V prípade zistenia porušení ustanovení 
puncového zákona vypracujú inšpektori „Protokol o výsledku kontroly“. 
 
     O prerokovaní protokolu vypracujú „Zápisnicu o prerokovaní protokolu“, v ktorej 
uložia kontrolovanej osobe prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
a ich príčin a predložiť puncovej inšpekcii správu o ich splnení. 
 
     Ohľadne sporných prípadov si úrad vyžiada súčinnosť tretích osôb (daňový úrad, 
živnostenské oddelenie a pod.) 
 
     Na základe spolupráce s Prezídiom Policajného zboru, úradu boja proti 
organizovanej kriminalite zamestnanci inšpekcie preverujú spoločnosti, ktoré 
podnikajú s investičným zlatom. Táto súčinnosť je aktuálna aj s Daňovými úradmi na 
Slovensku. Na podnet Daňových úradov sa vykonali inšpekcie na sídlach 
spoločností. Tieto si v zmysle puncového zákona nesplnili ohlasovaciu 15 dňovú 
povinnosť. Vykonanými inšpekciami bolo zistené, že z 8 spoločností sa len dve 
nachádzajú na uvedenej adrese. Zistené podklady boli odstúpené Daňovým úradom  
ako aj orgánom činným v trestnom konaní (Colná kriminálna polícia) na ďalšie  
riešenie. 
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     Pracoviská PÚ SR sú od marca 2006 akreditované, okrem Expozitúry v Leviciach, 
ktorá nemá chemické laboratórium. Skúšobné laboratóriá vykonávajú svoju 
skúšobnú činnosť na základe osvedčenia Slovenskej národnej akreditačnej služby, 



  
 

(SNAS). Riadiaci dokument pre činnosť je príručka kvality, ktorá podlieha pravidelnej 
revízii a je záväzná pre všetkých zamestnancov PÚ SR. V priebehu roka 2007 sa 
všetky skúšobné laboratóriá pravidelne zúčastňovali medzinárodných porovnávacích 
skúšok stanovenia obsahu zlata a striebra (Labtest a Round Robin). 
 
     V tomto roku sa uskutočnila na akreditovaných pracoviskách reakreditácia. 
Posudzovatelia kontrolovali všetky dokumenty, postupy, kvalitu vykonávania 
chemických analýz a kontrolu dodržania vypočítaných neistôt pre chemické 
stanovenie zlata a striebra v praxi. V rámci reakreditácie bola vykonaná aj kontrola 
vybavenosti chemických laboratórií na všetkých akreditovaných pracoviskách PÚ 
SR, či sú v súlade so zásadami o akreditácii a  súvisiacimi normami. 
 

 
 
     Reakreditačného posudzovania v skúšobných laboratóriách sa okrem 
posudzovateľov „SNAS“ zúčastnili aj experti zo zahraničia, pozorovatelia 
z Kazachstanu. 
 
Rozpočet organizácie 
 
     Úkony puncovej kontroly PÚ SR sú spoplatňované. Výška poplatkov je upravená 
vyhláškou MF SR č. 102/2004 Z. z. o puncových poplatkoch. Príjmy z uložených 
poplatkov a pokút sa odvádzajú na osobitné príjmové účty do Štátnej pokladnice SR. 
 
     Výška objemov predkladaných tovarov a následne výška príjmov je závislá od 
viacerých faktorov, predovšetkým od pohybu cien zlata na svetových trhoch, kúpnej 
sily obyvateľstva a dodržiavania puncového zákona zo strany výrobcov 
a obchodníkov s drahými kovmi. 
 
     PÚ SR je svojimi príjmami a výdavkami napojený na štátny rozpočet. Hospodári 
samostatne podľa schváleného  rozpočtu s prostriedkami, ktoré vyčleňuje MH SR. 
 
Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu. 
 
     Príjmy PÚ SR sú dlhodobo vyššie ako výdavky. Nárast príjmov v roku 2007 
bol na všetkých pracoviskách úradu. 
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Skúšobné laboratória PÚ SR majú 
vytvorený zdokumentovaný a udržiavaný 

systém manažérstva kvality v súlade 
s ISO/IEC 17025:2005 a boli 

akreditované v roku 2005 a 2006 
Slovenskou národnou akreditačnou 

službou. Osvedčenie o akreditácii S-165, 
deklaruje, že skúšobné laboratóriá PÚ 

SR sú spôsobilé nestranne 
a dôveryhodne vykonávať chemické 

a fyzikálnochemické skúšky 
klenotníckych, bižutérnych, 

medailérskych a iných zlatníckych 
a strieborníckych výrobkov zo zliatin 

zlata a striebra. Osvedčenie 
o reakreditácii nadobudlo platnosť dňa 

07.09.2007 a platí do 07.09.2011. 



  
 

     Zvýšenie objemu predkladaných tovarov v  hodnotenom období predstavoval viac 
ako 21 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. 
 
     V  číselnom vyjadrení to predstavovalo viac o 170 968 kusov predmetov zo zlata 
ako v roku 2006 a hmotnosť bola vyššia o 427 kg. Priemerná hmotnosť zlatých 
šperkov z domácej výroby je 2,55 g, z dovozu 2,76 g a u starého tovaru 4,83 g. 
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    Nepriaznivý vývoj na tuzemskom trhu so strieborným klenotníckym tovarom 
pokračuje neustálym znižovaním množstva tovaru predkladaného na puncovú 
kontrolu. Naďalej pokračuje pokles šperkov z domácej výroby a starého tovaru. 
Hmotnosť bola nižšia o 323 kg,  v kusoch je zníženie o 15 522 kusov v porovnaní 
s rokom 2006. Nižšia je aj priemerná hmotnosť strieborných šperkov z domácej 
výroby 10,95 g, u starého tovaru je 12,0 g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Opačný vývoj mal dovoz, množstvo opuncovaných šperkov z dovozu narastá. 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom je celková hmotnosť vyššia o 813 kg v kusoch 
o 176 666. Priemerná hmotnosť strieborného šperku z dovozu sa znížila na 7,98 g.  
 
     Celkom sa ale objem strieborného tovaru v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
zvýšil. Podľa štatistických údajov, ktoré sledujeme od roku 1970 je objem 
označených strieborných tovarov za posledných tridsaťsedem rokov za rok 
2007 najvyšší. V kusoch to predstavuje množstvo o 160 868 kusov viac a hmotnosť 
je vyššia o 486 kg v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 
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     Najväčší podiel na dovoze zlatého klenotníckeho tovaru má naďalej Taliansko až 
46 - 47 %, Turecko od 21 do 24 % a Maďarsko 17 - 22 %. U strieborného tovaru 
pretrváva Taliansko od 30 do 38 %, Turecko medzi 14,5 – 15 %, Maďarsko 11 % a 
Thajsko 6,5 %.  
 
     Dovoz z Maďarska predstavuje len požiadavky na služby a to opuncovanie 
klenotníckych tovarov, čo využívajú maďarskí podnikatelia z dôvodov poskytovania 
rýchlej a kvalitnej práce našich pracovísk v Košiciach, Bratislave, ako aj na 
expozitúre v Leviciach. Tovar je po opuncovaní vyvážaný späť do Maďarskej 
republiky. 
 
                        Au - kg                                                           Ag - kg 
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     Puncová kontrola má nezastupiteľnú úlohu pri ochrane spotrebiteľa. Aj za rok 
2007 boli predložené na puncovú kontrolu tovary, ktoré mali nižšiu ako najnižšiu 
zákonnú rýdzosť a  tovary s nižšou ako deklarovanou rýdzosťou. Ďalej tiež tovary 
povrchovo upravené niklovou vrstvou. Vyskytli sa aj tovary s nepovolenou 
kombináciou obyčajného kovu s drahým kovom, tovary v ktorých sa nachádzala 
vyššia rýdzosť ako deklarovaná. Nevyhovujúce tovary zo zlata predstavovali celkom 
3 052 kusov o hmotnosti 15 142 g. Celkové množstvo nevyhovujúceho tovaru zo 
striebra bolo 13 093 kusov čo predstavovalo hmotnosť 87 790 g. Medzi predložený 
chybný tovar bol zaradený aj predložený tovar neoznačený výrobnou resp. 
zodpovednostnou značkou, doznačený rýdzostnou číslicou a storno značkou spolu 
(Au a Ag) to predstavovalo 228 602 kusov. 
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Bratislava Trenčín Košice Levice Sumár Špecifikácia tovaru - zlato 
        2007 

Tovar nižšej ako najnižšej zákonnej rýdzosti ks   1674 12 1686
  g  5980,05 39,4 6019,45
Tovar nižšej ako najnižšej zákonnej rýdzosti povrchovo  ks   105   105
upravený rýdzim kovom g   901,10   901,1
Tovar z bieleho Au deklarovaný ako strieborný tovar ks       0
  g       0
Tovar nižšej ako deklarovanej rýdzosti ks 85 57 12 33 187
  g 352,1 83,85 5,40 52,7 494,05
Tovar vyššej ako deklarovanej rýdzosti ks  4 18 3 25
  g  33,3 48,65 5,35 87,3
Predložený tovar už opuncovaný ks 22 11 35 19 87
  g 43,2 33 124,25 22,5 222,95
Predloženy tovar neskompletizovaný ks  2   12 14
  g  32,45   22,7 55,15
Toavr s nedovolenou kombináciou Au-obyč.kov ks       0
  g       0
Tovar predložený na puncovú kontorlu neoznačený ks 113 262   46 421
výrobnou značkou g 315,15 1123,8   71,25 1510,2
Tovar s povrchovou úpravou obyčajným kovom ks   3   3
  g       0
Doznačenie tovaru rýdz.číslicou, storno značka ks 23 496   5 524
  g 129,7 5711,70   10,25 5851,65

ks 243 832 1847 130 3 052Chybný tovar celkom: 
g 840,15 7018,1 7059,5 224,15 15 142

    
Bratislava Trenčín Košice Levice Sumár Špecifikácia tovaru - striebro 

      2007 
Tovar nižšej ako deklarovanej rýdzosti ks 3010 11 692 296 4009
  g 14988 214 4 534 2 108 21844
Tovar nižšej ako najnižšej zákonnej rýdzosti ks  6 176   182
  g  19 977   996
Tovar s vyššou ako deklarovanou rýdzosťou /Obsah NI/ ks 5515    6 5521
  g 30199    25 30224
Tovar povrchovo upravený niklom, s medzivrstvou   ks 102 298 841   1241
  g 4431 2112,5 9 641   16184,5
Predložený tovar už opuncovaný ks 20 1   19 40
  g 193 5   89 287
Predloženy tovar neskompletizovaný ks     76 76
  g     309 309
Toavr s nedovolenou kombináciou Ag-obyč.kov ks  12     12
  g  158     158
Doznačenie tovaru rýdz.číslicou, storno značka ks  1718   6 1724
  g  14914   22 14936
Tovar neozančený výrobnou značkou ks 169 68   24 261
  g 2338 303   111 2752
Nevyhovujúca vzorka z dovozu ks  2     2
  g  15,4     15,4
Tovar označený chybnou rýdzostnou číslicou ks  25     25
  g  84     84

ks 8816 2141 1709 427 13093Chybný tovar celkom: 
g 52149 17824,9 15152 2664 87789,9
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     K 31.12. 2007 boli pripísané na príjmový účet PÚ SR, vedený v Štátnej pokladnici, 
celkové príjmy v čiastke  42 091 tis. Sk čo predstavuje 123,7 % z celkového 
ročného plánovaného objemu príjmov. Rast príjmov je znázornený v tis. Sk 
v tabuľke. 
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Položka 221 Administratívne poplatky - Skutočne dosiahnuté príjmy z výkonu 
puncovej kontroly za hodnotené obdobie sú o 6 763 tis. Sk vyššie ako v  roku 2006. 
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. 
 
Položka 222 Pokuty a penále – Pokuty pripísané na príjmový účet predstavujú 
čiastku 520 tis. Sk. Puncová inšpekcia za rok 2007 vykonala 222 kontrol, čo je 105 % 
plánovaných inšpekcií. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
     Kontroly boli zamerané hlavne na dovoz nelegálneho tovaru, ktorý nebol 
predložený na puncovú kontrolu. Náhodne vykonanými inšpekciami bolo zistené 
závažné porušenie platných zásad puncového zákona. Išlo o 47 kusov výrobkov zo 
zlata, ktoré boli označované puncovou značkou tzv. „cíbik“, určenou na označenie 
zlatého tovaru o rýdzosti 585‰. Táto značka je síce platná na našom území, avšak 
Puncový úrad SR a ČR ju nepoužil k označovaniu minimálne 15 rokov. (Značka bola 
zrušená a nahradená vyobrazením hlavy labute). V súčasnosti sa preveruje 
dokumentácia kontrolovanej firmy (nadobúdacie faktúry, komisionálne zmluvy, 
záložné zmluvy, prevodky). Inšpektori vykonali kontroly na 4 prevádzkach firmy a 
podozrivý tovar zadržali na ďalšiu expertízu. 
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Pravé puncové značky „cíbik“ pre 14 kar. šperky už vyše 15 rokov neoznačované 
 
     Okrem uvedeného bol zistený ďalší závažný prípad porušenia puncového zákona. 
Košickí inšpektori zaistili v kontrolovanej prevádzke tovar zo zlata, ktorý bol 
označený platnou puncovou značkou pre 14 karátový tovar („labuť“), no značka 
vykazovala určité odlišnosti. 
 

 
 

 
 
Odlievané puncové značky na šperkoch - zistené puncovou inšpekciou v Košiciach. 
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Zobrazenia odlievaných rýdzostných číslic na šperkoch z odlievanými puncovými 
značkami 
 

 
 
zväčšenie pri mikroskope  klasickom         a          elektrónovom  
 
 

 
 
 
     Expertízou na Technickej univerzite - hutníckej fakulty v Košiciach bolo 
preukázané, že značky na tovare neboli vyrazené, ale odlievané. Expertíza bola 
vykonaná na elektrónovom mikroskope, ktorý má v používaní pre špeciálne účely 
Technická univerzita v Košiciach. Zistenia budú prezentované v mesiaci apríl roku 
2008 v Londýne na medzinárodnej konferencii o falošných puncových značkách. 
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porovnanie odlievanej 
a vyrazenej puncovej značky 
zaznamenané mikroskopom 
pri 30 násobnom zväčšení 



  
 

Pôvodca distribuovaného tovaru je registrovaný v Čechách, z  toho dôvodu odborníci 
PÚ SR spolupracujú so zamestnancami puncovej inšpekcie v Prahe. V súčasnosti 
nie je ešte prípad uzavretý. 
 
        POROVNANIE PROFILOV VZORIEK LIATYCH A RAZENÝCH PUNCOV 
 

 
 
pri 312 x zväčšení punc LIATY                   a             RAZENÝ  
 
     Výsledky inšpekcií dokazujú, že kontrolná činnosť je v našich podmienkach 
nevyhnutná. Vyskytujú sa veľké množstvá tovarov, ktoré neboli predložené na 
puncovú kontrolu, tovary boli dovezené nelegálne a tým unikli poplatkom, ktoré musí 
podnikateľ odviesť štátu. Vyskytli sa aj prípady, kde bol tovar označený falošnou 
puncovou značkou. 
 

 
 
Šperky označené falošnými puncovými značkami pre 14 karátové zlato 
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     Pokuty vo výške 664 tis. Sk, ktoré boli v priebehu roku 2007 uložené, sú 
dôkazom toho, že puncová inšpekcia je akcieschopná a má nezastupiteľnú úlohu na 
trhu s klenotníckym tovarom na Slovensku. Puncový úrad SR sa na tieto skutočnosti 
dostatočne pripravuje, metodicky školí svojich zamestnancov, zabezpečilo sa 
prístrojové vybavenie na odhalenie falošných a zle čitateľných puncových značiek, 
prenosné počítače, váhy, mikroskopy a lupy. Snahou je, aby sa nelegálne podnikanie 
v oblasti drahých kovov eliminovalo v maximálnej možnej miere a zabezpečilo 



  
 

podnikanie v zmysle právnych predpisov nášho štátu. Avšak počet zamestnancov na 
túto náročnú prácu je nedostatočný. 
 
Položka 292 Ostatné príjmy - náhrady trov vo výške 28 tis. Sk. V roku 2007 sa 
neuskutočnil žiadny predaj hmotného majetku štátu. 
 
Podiel nákladov na príjmoch v tis. Sk 
 

 
 
 
     Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu. 
 
     Bežné výdavky boli v  roku 2007 čerpané na plnenie úloh na úseku puncovej 
kontroly a puncovej inšpekcie a to v súvislosti so zabezpečením prevádzkových 
potrieb jednotlivých pracovísk. 
 
Položka 600 - bežné výdavky boli čerpané vo výške 19 224 tis. Sk čo predstavuje 
98,8 %. Čerpanie jednotlivých položiek a podpoložiek za obdobie roku 2007 bolo 
nasledovné: 
 
Položka 610 - mzdy. Čerpanie mzdových prostriedkov je za rok 2007 vo výške  
9 351 tis. Sk. 
 
     Z  celkového objemu pridelených mzdových prostriedkov boli čerpané mzdové 
prostriedky na platy štátnych zamestnancov vo výške 8 615 tis. Sk, zamestnanci 
vykonávajúci práce vo verejnom záujme čerpali 736 tis. Sk. 
 
Čerpanie predstavuje 100 % z ročného objemu a je zrejmé z nasledujúcej tabuľky: 
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Čerpanie 
mzdových 
prostriedkov 
 

 
K 31.12.2006 

v tis. Sk 
 
 

 
K 31.12.2007  

  v tis. Sk    
 
  

 
Rozdiel 
 
 

 
K 31.12.2006 
Fyz. počet 
zamestnancov
 

 
K 31.12.2007 
Fyz. počet 
zamestnancov 
 

 
Rozdiel 
 
 

 
Položka 610 

 
8 888 

 
9 351 

 
+  463 

 
        32 
 

 
         32 

 
0 
 

Z toho:       
Položka 611 5 860 6 237 +  377          32           32 0 
Položka 612 1 770 2 028 +  258         31           31 0 
Položka 614 1 258 1 086 -  172          32           32 0 



  
 

 
V porovnaní s rokom 2006 sa čerpanie mzdových prostriedkov zvýšilo len o 5,2 %. 
 
Položka 620- poistné - čerpanie vo výške  3 112 tis. Sk je 99,5 %, zodpovedá 
objemu vyčerpaných mzdových prostriedkov. Nevyčerpalo sa 17 tis. Sk. 

 
Položka 630 - tovary a služby - čerpanie je 97 % vo výške 6 578 tis. Sk. 
Nevyčerpaných zostalo 203 tis. Sk. Čerpanie podľa jednotlivých položiek 
a podpoložiek bolo v roku 2007 nasledovné: 
 
Položka 631 - cestovné výdavky boli čerpané v čiastke 517 tis. Sk t. j. 99,7 % z toho 
na zahraničné pracovné cesty 309 tis. Sk, - podpoložka 631 002. V mesiaci február 
organizoval Puncový úrad SR účasť svojich odborných zamestnancov v oblasti 
drahých kameňov, diamantov, nových zliatin, povrchových úprav výrobkov, laserovej 
a gravírovacej techniky na medzinárodnej výstave šperkov Inhorgenta, ktorá sa 
konala v Mníchove. V mesiaci máj 2007 na medzinárodnú, klenotnícku výstavu do 
Vincenzi v Taliansku vycestovali štyria zamestnanci. Na zasadnutí Puncových 
úradov krajín Vyšehradskej štvorky v Českej republike sa zúčastnili traja 
zamestnanci PÚ SR. Do Českej republiky v mesiaci jún 2007 na poradu inšpektorov 
vycestoval jeden zamestnanec. Na medzinárodný 49. strojárenský veľtrh a 4. 
medzinárodný veľtrh dopravy do Českej republiky v mesiaci október vycestovali 
štyria zamestnanci. V mesiaci november sa konalo v Ženeve zasadnutie Viedenskej 
konvencie a 34. zasadnutie Asociácie Európskych puncových úradov. Prvý krát ako 
riadny člen sa na zasadnutí zúčastnili dvaja zamestnanci PÚ SR. Cieľom cesty dvoch 
zamestnancov do Českej republiky v mesiaci november bola účasť na 
medzinárodnom seminári, ktorý sa zaoberal problematikou označovania tovaru 
laserovou technikou. V mesiaci december na poradu inšpekčných pracovníkov do 
Českej republiky na Puncový úrad vycestoval jeden zamestnanec. 
 
Čerpanie 208 tis. Sk na podpoložke 631 001 tuzemské cestovné výdavky 
predstavuje každoročné štvordňové školenie a porady všetkých zamestnancov PÚ 
SR začiatkom roka a služobné cesty inšpektorov úradu. 
 
Položka 632 - náklady na energiu, vodu a komunikácie boli čerpané v čiastke 865 tis. 
Sk t.j. 99,4 %. V porovnaní s rokom 2006 je čerpanie nižšie o 18 tis. Sk z dôvodu 
miernejšej zimy. 
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Položka 633 - materiál a dodávky - celkové čerpanie v čiastke 1 944 tis. Sk t.j. 94,4 
%. Z tejto položky zabezpečujeme prevádzkové a materiálové potreby výkonu 
puncovej kontroly a puncovej inšpekcie, ako aj chodu celého úradu. Podpoložka 633 
001 - interiérové vybavenie, z dôvodu fyzického aj morálneho opotrebenia sme 
vymenili nábytok na sekretariáte riaditeľa, na referáte vnútornej kontroly a na odbore 
puncovej kontroly. Požiadavky jednotlivých pracovísk na výpočtovú techniku, 
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia sme doplnili v predchádzajúcom roku. 
Vyššie čerpanie v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku na 
podpoložke 633 005 - z dôvodu nákupu skúšobných ihiel, pomôcok na tavbu 
a kovadliniek. Vyššie čerpanie je aj na podpoložke 633 007 – špeciálny materiál za 
nákup puncových značiek. Podpoložka 633 013 – softvér, pre potreby 
akreditovaných pracovísk bol zakúpený nový softvér MERTO 2003 na výpočet 
neistôt výsledkov meraní a pre sledovanie stability výsledkov regulačných 



  
 

diagramov. Čerpanie reprezentačné - podpoložka 633 016 je na úrovni 
prechádzajúcich rokov. 
 
Položka 634 - dopravné – čerpanie v čiastke 437 tis. Sk t.j. 91,9 %. Mierne zníženie 
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím minulého roka o 17 tis. Sk je z dôvodu, že 
povinné pristavenie vozidiel na servisné prehliadky - podpoložka 634 002 sa 
uskutočnilo v minulom roku. 
 
Položka 635 - rutinná a štandardná údržba - čerpanie v čiastke 1 093 tis. Sk  t. j. 98,7 
%. Čerpanie predstavuje bežná údržba prevádzkových strojov a prístrojov. Čerpanie 
na podpoložke 635 002 údržba výpočtovej techniky je za dodanie aktualizovaných 
programov 2007 v  agendách podvojné účtovníctvo, výkazníctvo a mzdy. Z dôvodu 
nízkeho počtu zamestnancov si naďalej musíme všetky práce súvisiace s výpočtovou 
technikou zabezpečovať externou formou. Podpoložka 635 006 - rutinná 
a štandardná údržba čerpanie je vyššie v porovnaní s rokom 2006. PÚ SR plánoval 
už niekoľko rokov vymeniť okná v priestoroch, v ktorých má sídlo už od roku 1929, t. 
j. 77 rokov. Až na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Bratislave 
z dôvodu, že objekt v ktorom sídli PÚ SR je vyhlásený ako národná kultúrna 
pamiatka sme mohli okná podľa určených podmienok vymeniť. V hodnotenom 
období sa nevyskytla potreba iných opráv, čerpanie je za pravidelne opakujúce sa 
výdavky ako je  pravidelná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, hasiacich 
prístrojov, zabezpečovacej a signalizačnej techniky, výťahov, laboratórnej 
a kancelárskej techniky. 
 
Položka 636 - nájomné za prenájom administratívnej budovy v Leviciach, 
parkovacích boxov, poštového priečinku , plynových fliaš a rohožiek – čerpanie 
celkom 87 tis. Sk t.j. 92,8 %. Čerpanie je v porovnaní s rokom 2006 nižšie o 63 tis. 
Sk. 
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Položka 637 - ostatné tovary a služby - v čiastke 1 635 tis. Sk t.j. 98,7 %. Nižšie 
čerpanie na podpoložke 637 001 - školenia je z dôvodu zaškolenia zamestnanca na 
nové RTG prístroje v minulom roku. Podpoložka 637 004 - všeobecné služby 
z uvedenej podpoložky okrem bežných služieb sme tento rok hradili aj tlmočnícku 
a prekladateľskú činnosť za Dohovor o kontrole a označovaní drahých kovov. Z 
dôvodu pristúpenia Slovenskej republiky do Viedenského dohovoru je túto 
skutočnosť potrebné uviesť aj v Zbierke zákonov SR. Vyššie čerpanie na podpoložke 
637 005 - ochrana objektov, už v predchádzajúcom roku sme avizovali zdraženie 
služieb za uvedenú službu. Každé dva roky, v zmysle platného zákona, je potrebné 
úradné overovanie váh na všetkých pracoviskách úradu. Aj na podpoložke 637 011 - 
štúdie, expertízy, posudky je zvýšené čerpanie z dôvodu plánovaných kontrol 
a reakreditačných posudzovaní Slovenskou národnou akreditačnou spoločnosťou na 
akreditovaných pracoviskách. Z hľadiska postavenia Puncového úradu SR je 
akreditácia nevyhnutná z dôvodu uznávania výsledkov na domácom a 
medzinárodnom trhu. Povinná je aj kalibrácia váh na všetkých pracoviskách. 
Čerpanie na podpoložke 637 014 - stravné je na úrovni predchádzajúceho roka. 
Čerpanie z podpoložky 637 027 - odmeny na základe dohôd je na úrovni 
predchádzajúceho roka z dôvodu, že bol doplnený stav zamestnancov na stanovený 
počet. Z uvedenej podpoložky sme zabezpečili, údržbárske 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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Položka 640 - bežné transfery, čerpanie 96, 9 % je vo výške 183 tis Sk, tvoria ich: 
vyplatené nemocenské dávky na podpoložke 642 015 vo výške13 tis. Sk. 
 
Členské poplatky medzinárodným organizáciám – od júna 2007 je PÚ SR riadnym 
členom Viedenskej konvencie, na podpoložku 649 003 boli zaplatené poplatky v 
čiastke 170 tis. Sk. 
 
Položka 700 - kapitálové výdavky - za hodnotené obdobie boli čerpané prostriedky 
na kapitálové výdavky vo výške 2 978 tis. Sk. Z pridelených prostriedkov na 
kapitálové výdavky vo výške 3 000 tis. Sk sme nevyčerpali 23 tis. Sk. 
 
Podpoložka 711 003 - nákup softvéru, prechodom na EURO vznikla potreba nákupu 
nového softvéru, pretože program, ktorý doteraz úrad používa vo verzii MS-DOS 
novým podmienkam nevyhovuje. Na podpoložke sa čerpalo 172 tis. Sk. 
 
Podpoložka 713 001 – na nákup interiérového vybavenia z dôvodu dlhodobej 
opotrebovanosti nábytku sme vyčerpali 48 tis. Sk. 
 
Podpoložka 713 002 nákup výpočtovej techniky, pre inšpekčnú dvojicu v Bratislave 
bol zakúpený notebook z dôvodu nefunkčnosti doteraz používaného za 36 tis. Sk. 
 
Podpoložka 713 005 – špeciálne stroje a prístroje. Na tejto podložke sa čerpalo  
2 578 tis. Sk. 
 
     V I.-III. štvrťroku 2007 boli čerpané prostriedky na kapitálové výdavky vo výške  
79 tis. Sk. Suma 29 tis. Sk predstavuje doplatok za laserový označovací prístroj 
zakúpený v predchádzajúcom roku. Na vysúšanie kalov, skla a chemikálií sme 
zakúpili pre pobočku v Košiciach sušičku v hodnote 50 tis. Sk. 
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     Vznikla potreba doplniť špeciálne mikroskopy pre odbor puncovej inšpekcie, na 
odhaľovanie falošných puncových značiek a identifikáciu laserových puncových 
značiek, ktoré sa vyskytujú na území SR. Mikroskopy sa využívajú aj na odbore 
puncovej kontroly, kde sa kontrolujú puncové značky na tovaroch, ktoré boli 
označené mimo územia SR. Podľa ustanovení Viedenskej konvencie, ktorej sme 



  
 

riadnym členom, vyplýva povinnosť v našej republike uznávať označené tovary 
z drahých kovov nezávislým orgánom členských štátov konvencie. Z dôvodu veľkého 
rozsahu uznávaných puncových značiek je potrebné tieto presne, správne a 
podrobne identifikovať, aby bolo možné rozhodnúť o ďalšom postupe pri prepustení 
tovaru do predaja. Mikroskopy boli zakúpené pre OPK a OPI Bratislava, pobočku 
v Košiciach a v Trenčíne spolu 5 kusov v celkovej sume 1 379 tis. Sk. 
 
     Pre pobočku v Trenčíne sme zakúpili zariadenie na mikrovlnný rozklad drahých 
kovov a ich zliatin, ktoré sú ťažko rozpustné bežnými postupmi. Prevažne sa jedná 
o platinu a zliatiny platiny. Zariadenie sa dá využiť hlavne pre analytické rozbory 
zliatin z drahých kovov metódou AAS ako aj na ďalšie rozklady kovových vzoriek, 
ktoré analyzujú laboratóriá PÚ SR. Celková suma zariadenia je vo výške 939 tis. Sk. 
 
     Z dôvodu nárastu objemov tovarov z DK vznikla potreba zakúpiť pre pobočku 
v Košiciach technické váhy s váživosťou do 15 kg na preberanie strieborného 
klenotníckeho tovaru. Suma 46 tis. Sk. 
 
     Pre expozitúru v Leviciach sme zakúpili puncovací stroj za 42 tis. Sk. 
 
     Z dôvodu vyššej bezpečnosti zamestnancov aj zákazníkov vznikla na ústredí PÚ 
SR v Bratislave potreba obstarania záznamového kamerového systému pre prípad 
možného dokazovania a objasňovania skutočností, ktoré sa udiali v priestore 
miestnosti pre stránky. Za kamerový systém a jeho inštaláciu; sme uhradili 94 tis. Sk. 
 
Podpoložka 717 002 rekonštrukcia a modernizácia na budove v Bratislave bola 
čerpaná suma 143 tis. Sk.  
      
     Celkové čerpanie rozpočtu je znázornené v nasledujúcej tabuľke 
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Vnútorná kontrola  
 
     Vnútornú kontrolu, metrologickú činnosť, agendu petícií a sťažností a štatistické 
spracovávanie výsledkov puncovej kontroly zabezpečuje na úrovni referátu jedna 
zamestnankyňa, ktorá je súčastne gestorom na zverejňovanie informácií. 
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    Na rok 2007 bol vypracovaný plán vnútorných kontrol, ktorý bol schválený na  
porade vedenia PÚ SR.  
 
    V rámci celého PÚ SR vnútorná kontrola vykonala za hodnotené obdobie celkom 
162 kontrol. Pravidelne boli kontrolované pokladne, výkon puncovej kontroly, 
evidencia návštev, dochádzky, kontrola osobných kariet, námatková kontrola faktúr 
a dodržiavanie denného limitu výdavkových a príjmových pokladní na PÚ SR. 
Zároveň boli vykonané aj kontroly zamerané na porovnanie príjmového účtu so 
štatistikou z jednotlivých pracovísk. V hodnotenom období bolo kontrolované 
dodržiavanie doby splatnosti faktúr vystavených š.p. Mincovňa Kremnica, Zlatokov, 
s.r.o. Trenčín a Antika, s. r.o. Trenčín. Boli vykonané aj následné finančné kontroly 
zamerané na kontrolu platieb úhrad za výkony PÚ SR cez terminál, ktorých výška 
predstavuje 3 410 tis. Sk. 
 
     Najvyšší podiel na úhradách cez terminál je na pobočke v Trenčíne, nasleduje 
Bratislava a expozitúra Levice. 
 
     Na jednotlivých pracoviskách v rámci inventarizácie bola vykonaná inventarizácia 
puncových značiek, skúšobných ihiel, skúšobných kameňov, matríc a razníkov. 
 
     V rámci inventarizácie bolo prepočítané aj zlato a striebro prepadnuté v prospech 
štátu aktuálnou cenou, podľa dátumov kedy bol tento tovar odovzdaný jednotlivými  
úradmi štátnej správy na Puncový úrad SR v súlade s § 9a zákona 221/2007 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov. 
 
     Referát vnútornej kontroly pripravil odtajnenie materiálov, ktoré Ministerstvo 
vnútra SR, Slovenský národný archív na základe kontroly na Puncovom úrade SR 
označil ako archívne dokumenty a dokumenty určené na skartáciu. Archívne 
dokumenty budú odovzdané do Slovenského národného archívu. Zoznam 
registratúrnych záznamov, ktoré podľa registratúrneho plánu patria do vecnej skupiny  
vnútornej kontroly, a ktorým už uplynula doba uloženia, bol spracovaný a podľa 
príkazu riaditeľa PÚ SR č. 2/2006 odovzdaný správcovi registratúry. 
 
     Referát vnútornej kontroly je aj gestorom zverejňovania informácií podľa zákona 
211/2000 Z. z. Za hodnotené obdobie viedol evidenciu žiadostí o  informácie a 
zabezpečil ich vybavenie v desiatich prípadoch. 
 
     Za rok 2007 nebola na PÚ SR zaevidovaná žiadna sťažnosť na zamestnancov 
PÚ SR. Bolo zaevidovaných 5 podaní iného typu na podnikateľské subjekty 
predávajúce klenotnícke tovary z drahých kovov. 
 
     V prípade, ak v predmetnom konaní bolo nedodržiavanie zákona 10/2004 Z. z., 
bola u týchto podnikateľov vykonaná inšpekcia inšpektormi puncovej inšpekcie. Za 
rok 2007 vykonala zamestnankyňa vnútornej kontroly s inšpektormi puncovej 
inšpekcie deväť inšpekcií. 
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     Zamestnankyňa vnútornej kontroly ako metrológ PÚ SR pomáhala pri 
administratívnom zabezpečení dohľadu nad reakreditáciou. Vypracovala 
Metrologický poriadok, ktorý je záväznou vnútropodnikovou smernicou pre všetkých 
zamestnancov PÚ SR. 



  
 

 
     Za rok 2007 bolo v slovenskom aj v anglickom jazyku spracované štatistické 
vyhodnotenie, dosahovaných výsledkov úradu za jednotlivé štvrťroky, ktoré sú 
k dispozícii aj na webovej stránke PÚ SR. 
 
Personálne otázky 
 
     Pre rok 2007 bol našej organizácii stanovený limit 32 zamestnancov. Určených 
bolo 28 štátnozamestnaneckých miest a 4 miesta vo výkone práce vo verejnom 
záujme. Z dôvodu lepšieho platového zaradenia dvaja už zapracovaní zamestnanci 
rozviazali služobný pomer. Na platovú triedu 4. a 3. sme mali opakovane vyhlásené 
výberové konanie. Po dlhšom čase sa nám podarilo obsadiť na pobočku v Košiciach 
miesto laboranta a na expozitúru do Levíc sme prijali v triede 3. odborného referenta. 
V roku 2007 sme mali priemerný prepočítaný počet zamestnancov 32. Vo fyzických 
osobách 32, z toho je 24 žien a 8 mužov. Priemerný vek zamestnancov v roku 2007 
bol 43,8 rokov. Veková štruktúra zamestnancov je znázornená v tabuľke. 
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     Základnými organizačnými stupňami riadenia a rozhodovania sú odbory, 
oddelenia a pobočky. Zabezpečujú ucelené odborné činnosti pod vedením 
príslušného vedúceho organizačného stupňa riadenia, ktorý zodpovedá za činnosť 
riaditeľovi úradu. Expozitúra a referát sú v zmysle organizačného poriadku nižším 
stupňom riadenia a zabezpečujú výkon užšieho rozsahu špecifických odborných 
činností v stanovenom rozsahu. Sú podriadené vedúcemu odboru puncovej kontroly 
a riaditeľovi puncového úradu. 
 
     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. Aj v tomto 
roku pokračoval PÚ SR vo vysokých výkonoch posledných rokov. Naďalej trvá stav, 
že v prípade čerpania dovolenky, pracovnej neschopnosti, nárazových prácach na 
expozitúre v Leviciach alebo pobočke v Košiciach, musia byť na tieto pracoviská 
dočasne preložení zamestnanci z pracoviska v Bratislave alebo z Trenčína. 
Vzhľadom na nízky počet zamestnancov a jeho rozmiestnenie na štyri pracoviská, 
dochádza ku kumulovaniu činností najmä na pracovisku v Bratislave, ktoré plní 
funkciu ústredia, preto sa od zamestnancov vyžaduje zvýšená ústretovosť 
a flexibilita. Len veľmi ťažko sa nám darí udržať jestvujúci stav zamestnancov. 
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     Napriek skutočnosti, že PÚ SR trvalo plní a prekračuje plánované úlohy 
a stanovené objemy príjmov, v rovine odmeňovania sa tento pozitívny prínos 
neprejavuje. 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 taktiež riešenie stanovených pokút, ktoré sú vysoké, 
prinášajú osobné ohrozenie pre riaditeľa organizácie, ako aj pre inšpektorov.  
 
 
Prehľad o zaradení do tried je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
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Štátna služba            28
plat.trieda 11
plat.trieda 9
plat.trieda 8
plat.trieda 7
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Verejná služba            4
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plat.trieda 5
plat.trieda 2

 

 
 

 
 
Prehľad o zaradení do tried na PÚ SR. 
 
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. 
 
     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, protipožiarnej ochrane, 
civilnej ochrane, školenia zamerané na chemické procesy  a nedeštruktívne metódy 
skúšania materiálov, informačné technológie a pod. 
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     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 odrážali konkrétne podmienky a potreby zamestnancov. 
 
     Zamestnanci vnímajú vzdelávanie ako pozitívum, ktoré im umožňuje rozšíriť si 
okruh svojich vedomostí, znalostí a zručností. 
 
     Náklady na vzdelávanie sa uhrádzajú z bežných výdavkov rozpočtu organizácie, 
sú účtované na podpoložke 637 001 školenia, kurzy, semináre. Za rok 2007 boli 
vynaložené finančné prostriedky na vzdelávanie zamestnancov vo výške 73 tis. Sk. 
 
Ciele a prehľad ich plnenia 
 
     Priority PÚ SR sú stanovené zákonom č.10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní 
drahých kovov. Výsledky, ktoré sú preukázateľné výškou dosiahnutých príjmov 
z poplatkov a vymožených pokút potvrdzujú, že PÚ SR má svoje opodstatnenie 
a perspektívu. Základnú podmienku vytvára štát tým, že ustanovil povinné 
puncovanie. 
 
     Výška príjmov je závislá od množstva tovarov predkladaných na puncovú 
kontrolu. Objem predkladaných tovarov z drahých kovov má naďalej stúpajúci trend. 
 
     Výkony puncovej kontroly a puncovej inšpekcie sú za predchádzajúce roky až po 
rok 2007 prehľadne uvedené v tabuľkách. 
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     Z rozboru inšpekčnej činnosti vyplýva, že subjekty podnikajúce s drahými kovmi 
najčastejšie porušujú puncový zákon tým, že nesplnia ohlasovaciu povinnosť, 
ponúkajú tovar, ktorý nebol predložený puncovej kontrole a ponúkajú tovar označený 
falošnými puncovými značkami. K porušovaniu puncového zákona vedie 
podnikateľov snaha obísť colné a puncové poplatky. Výsledkom je krátenie colných, 
puncových aj daňových poplatkov pre štát. 
 

 
 
Investičné zlato a šperky 
 
     Zvýšené výkony puncovej kontroly a puncovej inšpekcie sú spojené nielen s 
množstvom vykonanej práce, ale následne z toho vyplývajú zvýšené priame aj 
nepriame náklady na činnosť prevádzky jednotlivých pracovísk. 
 
     Pracoviská v Bratislave, v Trenčíne a v Košiciach sídlia už vo vlastných 
priestoroch. Expozitúra v Leviciach je najmenším pracoviskom PÚ SR. V Leviciach 
sídli v prenajatých priestoroch na Dopravnej ul. č. 14. Nemá vybudované chemické 
ani fyzikálne laboratórium. 
 
     Počas tohto obdobia došlo k zmene pri určovaní rýdzosti striebra tým, že sa na 
pracoviskách PÚ SR zmodernizovalo určovanie rýdzosti striebra potenciometrickou 
titráciou zakúpením automatických titrátorov. V Bratislave je možné titračne určovať 
v zliatinách aj obsah paládia. Na zakúpenom atómovom absorbčnom spektrometre je 
možné určovať široké spektrum prvkov nachádzajúcich sa v zliatinách drahých 
kovov. Zariadenie umožňuje odhaľovať v klenotníckych zliatinách aj ďalšie prímesi, 
ktoré nie sú uvádzané pri predkladaní tovarov. 
 
Hodnotenie a analýza vývoja 
 
     V roku 2007 pokračoval PÚ SR naďalej vo vysokých výkonoch posledných rokov. 
 
     Hlavnými užívateľmi služieb Puncového úradu SR sú fyzické a právnické osoby, 
ktoré vyrábajú, predávajú, alebo inak uvádzajú na trh výrobky z drahých kovov. 
Okrem toto PÚ SR poskytuje služby v oblasti skúšania a označovania výrobkov 
z drahých kovov a drahých kameňov ako jediný v Slovenskej republike aj pre 
občanov. PÚ SR sa každoročne zúčastňuje na výstave Klenoty – hodiny, kde 
bezplatne vykonáva poradenskú službu pre všetkých záujemcov, ako aj vykonáva 
bezplatné určovanie rýdzosti drahých kovov pre obyvateľstvo. 
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     Puncová kontrola spočíva v zistení a overení rýdzosti predpísaného stavu 
predkladaného tovaru, ktoré sú ustanovené puncovým zákonom. 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. 
 
     V hodnotenom období bolo vykonaných v skúšobných laboratóriách spolu 1 966 
akreditovaných chemických skúšok, z toho 1 066 analýz zlata a 900 analýz striebra. 
Pretavené materiály s obsahom drahých kovov vážili spolu 9 629 g. Na obsah 
drahých kovov sa vykonalo 3 337 skúšok na kameni. Celkovo bolo označených  
1 775 099 kusov šperkov, čo predstavuje 7 100 kusov denne. 
 
     Je potrebné poukázať na skutočnosť, že táto 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. 
 
     Za rok 2007 bolo vystavených 12 565 faktúr, vyšší počet o 933 v porovnaní 
s rokom 2006. Služby puncovej kontroly využíva priemerne 600 výrobcov a viac ako 
250 dovozcov klenotníckeho tovaru. Puncová kontrola vykonáva tiež dohľad nad 
razbou slovenských mincí z drahých kovov a medailí. Bez súhlasu puncovej kontroly 
nemôže výrobca odovzdať razbu odberateľovi. 
 
     Dovozy ako aj domáci výrobcovia klenotníckych tovarov predkladali mimoriadne 
vysoké objemy klenotníckeho tovaru, čo spôsobilo prekročenie predpísaných príjmov 
o 8 061 tis. Sk.  
 
      Dosahovanie dobrých výkonov na úseku puncovej kontroly je podmienené aj 
kvalitným výkonom na vonkajších kontrolných akciách u podnikateľov s klenotníckym 
tovarom z drahých kovov. 
 
     Dynamický rozvoj techniky v súčasnom období prináša so sebou čoraz 
kvalitnejšie falošné puncové značky, ktorých rozpoznávanie si vyžadujú neustále 
zdokonaľovanie nielen technického vybavenia, ale kladie zvýšené nároky aj na 
zamestnancov puncovej inšpekcie. Pri posudzovaní pravosti puncových značiek sa 
zamestnanci puncovej inšpekcie musia rozhodovať okamžite na mieste výkonu, 
často pod tlakom zo strany kontrolovaného subjektu. To si vyžaduje profesionálny 
prístup a vysokú špecializáciu. Z uvedeného dôvodu sa zamestnanci zabezpečujúci 
posudzovanie pravosti puncových značiek a výkon puncovej inšpekcie zúčastňujú 
pravidelnej medzinárodnej spolupráce. 
 
     Naše výkony sú podmienené množstvom predloženého klenotníckeho tovaru na 
vyskúšanie a označenie, čo vieme len čiastočne ovplyvniť. Kvalitným výkonom 
inšpektorov, ako aj primeranou frekvenciou inšpekčnej činnosti sa vytvorí atmosféra, 
že všetko je pod dozorom a neoplatí sa obchádzať puncový zákon. Taktiež presná 
a zodpovedná práca na úseku puncovej kontroly zabezpečí u dovozcov a výrobcov 
klenotníckych tovarov dodržiavanie stanovených zásad pri výrobe zliatin, tovarov 
a dodržiavaní zákonom predpísaných rýdzostí. 
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     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. 



  
 

 
     Tieto dlhodobo dobré výsledky chemických analýz nemalou mierou prispeli k  
udeleniu akreditácie na PÚ SR a boli zohľadnené pri jej posudzovaní pracovníkmi 
SNAS. Nebola zaznamenaná ani jedna zásadná nezhoda a skúšobným laboratóriám 
bolo vydané Osvedčenie o akreditácii č. S – 165 s dobou platnosti do 07.08.2011. 
Spolu s Osvedčením o akreditácii bola doručená aj karta dohľadov. V zmysle karty 
dohľadov prebehne v priebehu platnosti osvedčenia o akreditácii dohľad na každom 
pracovisku iba jeden krát. 
 
     Z uvedených číselných podkladov v hodnotenom kalendárnom roku dosiahol 
Puncový úrad SR najvyššie príjmy v histórii úradu. Aj pri porovnaní príjmov 
a výdavkov úradu je čistý príjem najvyšší od roku 1989. Je potrebné poukázať na 
skutočnosť, že tieto príjmy sa dosiahli príchodom a registráciou zahraničných 
podnikateľov, ktorí využívajú kvalitné a včasné služby úradu. Ich finančný objem 
prispel do rozpočtu sumou viac ako 10 mil. Sk. Tento fenomén však poukazuje aj na 
skutočnosť, že z hľadiska ľudských zdrojov sme už v situácii, keď navršovanie 
pracovných činností je nerealizovateľné! Zamestnanci kumulovane vykonávajú ďalšie 
nevyhnutné práce spojené so zabezpečením chodu úradu. Nemáme žiadnych 
zamestnancov na výkon obslužných činností a taktiež pracovný výkon zamestnankýň 
vo verejnej službe je na hranici únosnosti. Administratívna agenda je rozsiahla 
a musíme vykazovať všetky zákonom predpísané štatistické a iné údaje ako veľké 
úrady s vyšším počtom ľudských zdrojov. 
 
     Taktiež zahajujeme realizáciu cenností formou verejnej dražby čo si vyžiada veľa 
práce s oceňovaním výrobkov z drahých kovov a vedením preukázateľnej a presnej 
evidencie. 
 
     Skutočnosť, že úrad dosiahol historicky najvyššie príjmy, ktoré predstavujú na 
hlavu zamestnanca viac ako 1,35 milióna Sk je svedectvom mimoriadneho úsilia 
všetkých zamestnancov a zaslúži si vysoké ocenenie. 
 
 
 
 
 
                        Ing. Jozef   F u z i a 
                     riaditeľ PÚ SR 
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                                                         Súhrnné výsledky hospodárenia k 
                31.12.2007      
        v tis.Sk a v osobách                                     

 

     
   

Skutočné Schválený Upravený                Skutočne príjmy, výdavky  
Ukazovateľ čerpanie rozpočet rozpočet  k 31.12.2007      % plnenia 

k 31.12.2006 na r. 2007 na r. 2007 rozpočtu náhodilé  spolu   
    príjmy    

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

PRÍJMY 37 480 27 000 34 020 41  543 548 42 091 122,1 123,7
       
BEŽNÉ    x    
VÝDAVKY 17 084 18 028 19 450 19 224  19 224 98,8 98,8 
z toho :     x    
mzdové prostriedky spolu 8 888 7 335 9 351 9 351  9 351 100 100 
v tom: štátna služba 8 206   8 615     
          verejná služba 682   736     

KAPITÁLOVÉ     x    
VÝDAVKY 3 268 3 600 3 000 2 977   2 977 99,2 99,2 
VÝDAVKY   x    
Spolu 20 352 21 628 22 450 22 201  22 201 98,9 98,9 
Priemerný evidenčný         
počet zamestnancov         
prepočítaný spolu 32 32 32 32 x 32 100 100 
v tom: štátna služba 28 28 28 28  28 100 100 
           verejná služba 4 4 4 4  4 100 100 
Počet zamestnancov         
vo fyzických osobách spolu 32 32 32 32 x 32 100 100 
v tom: štátna služba 28 28 28 28  28 100 100 
           verejná služba 4 4 4 4  4 100 100 
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