
 

 
Príloha k smernici o spôsobe označovania tovarov  z drahých kovov  

 

Smernica o spôsobe označovania tovarov z drahých kovov 
 

Použité skratky: 

 

ÚZ – úradná značka 

VZ – výrobná značka 

ZZ – zodpovednostná značka 

 

Brože    ÚZ na hlavnej časti alebo háčiku 

Okuliare   ÚZ na nosníku 

Krajony jednoduché  ÚZ vedľa VZ, ZZ 

Krajony zložené   ÚZ na hlavnej časti vedľa VZ, ZZ 

    ÚZ na viečku 

Cukrenky jednoduché  ÚZ vedľa VZ, ZZ na dne alebo na okraji 

Cukrenky zložité  ÚZ na hlavnej časti 

    ÚZ na viečku 

Držiatka príborov,  ÚZ vedľa VZ, ZZ pri otvorenom konci 

manikúr 

Dusítka   ÚZ vedľa VZ, ZZ 

Džbánky   ÚZ vedľa VZ, ZZ na dne alebo na okraji 

    ÚZ na viečku 

Flakony   ÚZ pri hrdle 

    ÚZ na uzávere 

Gongy    ÚZ na gongu vedľa VZ, ZZ 

    ÚZ na stojane 

Hodinkové púzdra  ÚZ na plášti 

aj viacplášťové   

Holiace strojčeky  ÚZ na rukoväti 

    ÚZ na druhom diele 

Hrnčeky   ÚZ na dne alebo na okraji vedľa vedľa VZ, ZZ 

Hrebene jednoduché  ÚZ vedľa VZ, ZZ 

Hrebene zatváracie  ÚZ vedľa VZ, ZZ na držiaku hrebeňa 

    ÚZ na schránke 

Chrastítka   ÚZ vedľa VZ, ZZ na držadle 

Krabičky na ihly  ÚZ na púzdre 

    ÚZ na viečku 

Ihlice    ÚZ vedľa VZ, ZZ 

Jedálenské príbory: 

jedálenské lyžice  ÚZ vedľa VZ, ZZ 

jedálenské vidličky 

                  a nože  ÚZ vedľa VZ, ZZ 

Jedálenské príbory  ÚZ vedľa VZ, ZZ na hlavnej časti 

z dvoch častí   ÚZ na časti druhej 

Kabelky   ÚZ na jednom kovaní vedľa VZ, ZZ 

    ÚZ na retiazke 

Kahany banícke  ÚZ na nádrži vedľa VZ, ZZ 

Kahany samovarov  ÚZ na nádrži 

    ÚZ na poklope 



Kalíšky na vajcia  ÚZ na dne alebo na okraji vedľa VZ, ZZ 

Karafy (stojany)  ÚZ na podstavci vedľa VZ, ZZ 

Kefky (kovanie)  ÚZ vedľa VZ, ZZ 

Kliešte na cukor jednod. ÚZ vedľa VZ, ZZ 

Kliešte dvojramenné  ÚZ na jednom rameni vedľa VZ, ZZ 

Gombíky jednoduché  ÚZ na strednej časti gombíka 

Gombíky manžetové  ÚZ na jednej časti gombíku (príp. spone) 

zložené   

Konvice čajové  ÚZ na dne alebo na okraji nádoby 

a kávové   vedľa VZ, ZZ 

Krúžky na obrúsky  ÚZ vedľa VZ, ZZ 

Krstné medailónky  ÚZ na okraj 

Fľaše s vekom   ÚZ na hrdle fľaše vedľa VZ, ZZ 

a kalíškom   ÚZ na viečku 

    ÚZ na kalíšku so skrutkovým závitom 

Lorňony   ÚZ na nosníku 

Luskáčiky   ÚZ na jednej časti 

Medaile   ÚZ na strane vedľa VZ, ZZ alebo na ušku 

Medailóny   ÚZ na ušku vedľa VZ, ZZ 

Misy    ÚZ na dne alebo na okraji vedľa VZ, ZZ 

Náčinie bohoslužobné ÚZ na hlavnej a samostatnej časti 

Náramky a náhrdelníky ÚZ na jazýčku alebo hrebienku 

zatváracie 

Náramky a náhrdelníky ÚZ na koncovom krúžku retiazky  vedľa VZ, ZZ  

retiazkové    

Náramky a náhrdelníky ÚZ  na náhrdelník alebo náramok viď 

s centrálnym závesom vyššie. Na zlate musí byť centr. záves vždy v pevnom 

    spojení 

Náramky aliančné  ÚZ na jednom kruhu 

Náramky a náhrdelníky ÚZ na  uzáver 

koralkové, perlové ap. 

Náramky a náhrdelníky Označovanie náramkov alebo náhrdelníkov 

so závesmi   viď vyššie 

Náprstky    ÚZ na okraji 

Poistné retiazky  ÚZ len na retiazky s pružinovým krúžkom 

Náušnice jednoduché  ÚZ na drôtiku, kobylke alebo tele 

klipsové 

Náušnice skrutkové  ÚZ na nite, príp. hlave. Závit na nite 

busetové a pod.   nesmie byť vyrezaný po celej dĺžke až  

    k hlave 

Náušnice s príveskami Označenie viď vyššie 

alebo závesmi 

Nožnice   ÚZ na jednom ramene vedľa VZ, ZZ 

Obruby džbánkov  ÚZ na obrube vedľa VZ, ZZ 

    ÚZ na viečku 

Odznaky jednoduché  ÚZ na ihle vedľa VZ, ZZ alebo odznaku 

Odznaky so závitom  ÚZ na odznaku alebo závite 

Odznaky s maticou  RČ na matici 

Pečatidlá   ÚZ vedľa VZ, ZZ 

Koreničky, soľničky  ÚZ na dne alebo okraji nádoby 

    ÚZ na dierkovanom viečku 

Píšťalky   ÚZ na píšťalke alebo uškuPlniace perá (hroty)   



    ÚZ na strane hrotu na okraji viď Krajony 

Poháre    ÚZ na okraji 

    ÚZ na podstavci 

Poklopy k misám  ÚZ na okraji 

Popolníky celokovové ÚZ na okraji 

Púzdra cigaretové  ÚZ na jednom diele vedľa VZ, ZZ 

Púzdra, krabičky  ÚZ na dne alebo okraji a viečku 

Prstene    ÚZ vedľa VZ, ZZ po dĺžke šíny 

Prstene zložené  ÚZ na jeden prsteň či spojku 

Spony k pásom  ÚZ na spone 

Prívesky   ÚZ na prívesku alebo ušku 

Prívesky kombinované ÚZ na  zaletovanom ušku 

Pudrenky    ÚZ na jednom diele vedľa VZ, ZZ 

Rámy k zrkadlám  ÚZ na jednom diele vedľa VZ, ZZ 

Hrkálky   ÚZ na ušku 

Rúže    ÚZ na okraji púzdra vedľa VZ, ZZ 

    ÚZ na druhej časti 

Vyznamenania jednod. ÚZ na zadnej strane 

Reťaze zmenšené k vyz- ÚZ na jednom krúžku 

namenaniam bez uzáveru 

Retiazky   ÚZ na krúžku retiazky vedľa pružinového 

    krúžku  

Retiazky k vreckovým ÚZ na krúžku vedľa pruž. krúžku 

hodinkám    

Chatelainy k vreckovým ÚZ na ušku chatelainu 

hodinkám   ÚZ na retiazke    

Sitká jednoduché  ÚZ vedľa VZ, ZZ 

Sitká zložené   ÚZ na hornej polovici s uškom 

        (vajíčko)   ÚZ na druhej polovici 

Sošky    ÚZ vedľa VZ, ZZ 

Spony všetkého druhu ÚZ na spone 

Spony polené   ÚZ na závite alebo jazýčku 

Stojany   ÚZ na podstavci 

Svietniky kombinované ÚZ na podstavci 

                (zložené)   

Ťahy k hodinkám  ÚZ na uzávere alebo úchyte k hodinkám 

 

Ceruzky s púzdrom  ÚZ na hlavnej časti vedľa VZ, ZZ 

    ÚZ na viečku alebo klipsni 

Vázy    ÚZ na dne alebo okraji vedľa VZ, ZZ 

Vence vavrínové,  ÚZ na jednom dol. konci vetvy 

lipové, myrtové 

Zapaľovače   ÚZ na tanku 

    ÚZ na voľnej časti 

Zrkadlá jednoduché  ÚZ na rámiku 

Zrkadlá zložené  ÚZ na rámiku alebo nožičke 

Zrkadlá toaletné  ÚZ na okraji, príp. rukoväti 

Zrkadlá vložky  ÚZ na hlavnej časti 

Zvonky   ÚZ na okraji alebo držadle 

Samostatný záves  ÚZ na závesnom ušku 

   

*** 


