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1. Drahé kovy

� Drahým kovom sa zákona 
o puncovníctve č.94/2013  rozumie 
zlato, striebro, platina, paládium, 
irídium, ródium, ruténium a osmium. 



Výrobky z drahých kovovVýrobky z drahých kovov
� a) klenotnícky, bižutérny, medailérsky a 

iný výrobok zo zliatin zlata, striebra, 
platiny alebo

� b) klenotnícka zliatina, 
� c) dentálne drahé kovy
� d) mince z drahých kovov vydávané

Národnou bankou Slovenska podľa 
osobitného predpisu1)(ďalej len „mince“),

� e/ zlomky



InvestiInvestiččnnéé zlatozlato

� musí mať rýdzosť 999,9 /1000 a musí
spĺňať požiadavky podľa smernice Rady 
2006/112/ES platí pre investičné zlato 
osobitný režim, kde investičné zlato je 
oslobodené od DPH. 



Vývoj cien zlata v r.2005-2013



Vývoj ceny zlata za posledných 12 
mesiacov



Vývoj ceny striebra v rokoch 2005 -2013



Riziko rýdzosti výrobkov z drahých 
kovov 

� Na predajnú cenu výrobku z drahého 
kovu vplýva okrem iných faktorov rýdzosť
drahého kovu. 



Rýdzosť
� je podľa medzinárodného dohovoru 

o označovaní výrobkov z drahých kovov  
definovaná tzv. rýdzostným číslom napr 
999,.../1000. 

� Čím je rýdzosť výrobku z drahého vyššia 
tým je vyššia aj jeho  cena , a preto 
analýza a označovanie rýdzosti  výrobkov 
z drahých kovov je veľmi dôležitá
z pohľadu investorov a z pohľadu 
spotrebiteľov.



Dohovor o kontrole a označovaní
výrobkov z drahých kovov 

� s cieľom podporiť medzinárodný obchod 
s tovarom z drahých kovov pri súčasnom 
zachovaní ochrany zákazníka 
zdôvodnenej osobitnou povahou tohto 
tovaru podpísali vo Viedni)



Dohovor vyžaduje, aby tovar z 
drahých kovov bol

- predložený autorizovanému puncovému 
úradu 
- preskúšaný autorizovaným puncovým 
úradom v súlade s predpismi a postupmi 
- označený značkami vrátane spoločnej 
kontrolnej značky vrátane značky úradu



Označovanie výrobkov z drahých 
kovov v SR

� Puncový úrad, ktorý zisťuje a overuje 
rýdzosť a predpísaný stav tovaru. 

� Povinnej puncovej kontrole podlieha 
tuzemský tovar, cudzí tovar, starý tovar 
určený na obchodovanie v tuzemsku a 
opravený tovar. 

� chráni záujmy spotrebiteľov a kontroluje, 
či druh a rýdzosť tovaru zodpovedá
označeniu.



.
Skúška rýdzosti

� na skúšobnom kameni, 
� iným nedeštruktívnym spôsobom (ďalej 

len „nedeštruktívna skúška“) spektrograf, 
rontgen a pod. 

� Chemicky ( titráciou,kupeláciou )



Zlatníctvo a jeho vplyv na zamestnanosť
a predpoklady  pre rozvoj sociálneho 
podnikania

Zlatníctvo historicky patrí k zaujímavým oblastiam 
podnikania a zahŕňa viaceré druhy činnosti. 
Jedná sa o :
-zlatnícku remeselnú živnosť ( výkup drahých kovov, 
výroba výrobkov zo zlata a pod),
- maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť s výrobkami 
s drahých kovov ( nákup a predaj výrobkov s drahých 
kovov vrátane dovozu) na základe voľnej živnosti 
-výrobnú zlievarenskú činnosť, kde podnikateľ-žiadateľ
musí spĺňať dodatočné osobitné predpoklady



Register výrobcovRegister výrobcov

� Výrobcovia a obchodníci sú povinní do 15 
dní odo dňa zápisu do živnostenského 
registra alebo obchodného registra úradu 
písomne oznámiť predmet podnikania, 
sídlo a miesto podnikania, adresy 
prevádzkarní, ak sú zriadené a adresu 
pre písomný styk, ak je odlišná od sídla 
alebo miesta podnikania.



PodnikateliaPodnikatelia

� Všetci podnikatelia, ktorí podnikajú
v týchto oblastiach sa musia podľa 
zákona o puncovníctve registrovať na 
Puncovom úrade SR. K 25.4.2013 je 
zaregistrovaných 4.103 podnikateľských 
subjektov  na PÚ SR, ktorí obchodujú s 
drahými kovmi na Slovensku.



Prehľad prevádzok registrovyných 
podnikateľov na  PUSR k 30.4.2013

Mesto Počet prevádzok ( nad 10)

Bratislava 478

Košice 177

Nitra 120

Žilina 101

Trenčín 100

Nové Zámky 73

Prešov 67

Trnava 55

Banská Bystica 55

Poprad 49

Komárno 43

Prievidza 42

Michalovce 35

Piešťany 34

Dunajská Streda 33

Martin 32

Liptovský Mikuláš 32

Zvolen 31

Čadca 31

Galanta 30

Humené 30



Povinnosti výrobcovPovinnosti výrobcov

� viesť evidenciu o hmotnosti a rýdzosti 
používaných a skladovaných drahých 
kovoch. 

� hmotnostnú evidenciu o vyrobenom 
tovare a vykonaných opravách a 
obchodníci evidenciu o príjme, nákupe a 
predaji tovaru.



MeradlMeradláá

� Pri určovaní hmotnosti drahých kovov 
alebo tovaru musia výrobcovia a 
obchodníci používať určené meradlá. 
Určovanie hmotnosti striebra a 
strieborného tovaru sa vykonáva  s 
presnosťou na celé gramy, pri ostatných 
drahých kovoch s presnosťou na 0,05 
gramu. Určenými meradlami musí byť
vybavená každá prevádzkareň; to platí aj 
na predaj tovaru mimo prevádzkarne. 



Obchodovanie s Obchodovanie s 
neoznaneoznaččeným tovarom eným tovarom 
� Obchodníci nesmú obchodovať s úradne 

neoznačeným tovarom alebo taký tovar 
na obchodovanie vlastniť alebo ponúkať
na predaj. 



MoMožžnosti rozvoja nosti rozvoja 
socisociáálneho podnikanialneho podnikania

� vyžaduje ako viaceré odborné predpoklady podnikateľa  tak aj 
zodpovedajúce technologické vybavenie. Na druhej strane 
uvedená oblasť poskytuje možnosti zamestnávania občanov so 
zdravotným postihnutím.

� V súčasnosti existujú viaceré stredné umelecké školy aj pre 
postihnuté deti,  ktoré pripravujú odborníkov pre oblasť zlatníctva . 
Žiaľ postupne počet škôl a počet študujúcich postupne klesá. 
Samozrejme táto oblasť podnikania vyžaduje aj nemalé investičné
zdroje na vybavenie a financovanie nákupu  drahých kovov. 
a úvery



ViaczdrojovViaczdrojovéé financovaniafinancovania

� v oblasti zlatníckeho sektoru  je možné
na základe poskytnutia podpory 
prostredníctvom viaczdrojového 
financovanie podpory tvorby pracovných 
miest , ktoré je možné členiť na 
nenávratné a návratné.



1. Nenávratné príspevky zo štátneho 
rozpočtu a z fondov ESF  v rámci 
alikvotnej politiky zamestnanosti 

a/ Príspevok živnostníkom
�Príspevok na samostatnú zárobkovú
činnosť, ktorý sa poskytuje cez Ústredie 
patrí. 
�b/Špeciálne príspevky pre chránené
dielne



2.Mikrofinancovanie z fondov 
EU 
� Európska únia ponúka programy pre mikroúvery (úvery v sume nižšej ako 

25 000 EUR) pre samostatne zárobkovo činné osoby a podniky s menej 
ako 10 zamestnancami.

� EÚ neposkytuje mikroúvery (do výšky 25 000 EUR) priamo jednotlivcom 
alebo podnikom, poskytuje však záruky, úvery a kapitál  finančným 
sprostredkovateľom, obvykle bankám , ktorí môžu následne požičiavať
malým podnikateľom alebo im poskytnúť kapitál. 

� V rámci programu mikrofinancovania existuje viacero iniciatív v rámci 
viacerých    programov napr. rámcový program pre konkurencieschopnosť
a inovácie podporuje mikroponikateľov pri rozbiehaní alebo rozširovaní
podnikania. Mikrofinancovanie progress (Európsky nástroj 
mikrofinancovania progress) poskytuje mikroúvery osobám, ktoré prišli o 
prácu a chceli by začať vlastné podnikanie alebo osobám, ktoré by radi 
rozšírili svoje existujúce podnikateľské aktivity, avšak tradičné bankové
služby nemôžu využiť. 



Spoločné európske zdroje pre veľmi malé
až stredné podniky

� JEREMIE  umožňuje členským štátom EÚ využiť
štrukturálne fondy Únie na podporu malých a veľmi 
malých podnikov. 

� V niektorých členských štátoch sa poskytovateľom 
mikroúverov ponúkajú výhodné záruky, úvery a 
kapitál.Zdroje poskytujú finanční sprostredkovatelia.

� JASMINE - spoločná akcia na podporu mikrofinančných 
inštitúcií v Európe, ktorá zlepšuje kapacity 
poskytovateľov mikroúverov a pomáha zlepšiť ich 
finančnú udržateľnosť a schopnosť fungovať na 
úverovom trhu. 



3. Úverové zdroje pre 
začínajúcich  podnikateľov 

� Úvery a záruky pre začínajúcich 
podnikateľov ponúka predovšetkým 
SZRB a Eximbanka 


