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NÁZOV FIRMY; MIESTO; IČO

NÁZOV FIRMY; MIESTO; IČO

Erika Kováčová - ERMIKO; Rožňava; 32282222
Ernest Kulcsár - Helén; Želiezovce; 33313121
FINAS s.r.o.; Nové Zámky; 31417248
FONAP s.r.o.; Poprad; 31677924
FORNAIO s.r.o.; Ivanka pri Dunaji; 31408508
FTC spol. s r.o.; Bratislava; 31405282
G + K s.r.o.; Lučenec; 31637060
GEMERSIRUP s.r.o.; Rimavská Sobota; 31638317
GEVL-PAP s.r.o.; Topoľčany; 34096761
GOLDEN DRAGON SLOVAKIA s.r.o.; Košice; 31711626
GOLDEN FISH Košice, s.r.o.; Košice; 31733760
GRACIA FRUIT Lučenec; Lučenec; 32617461
HADES, spol. s r. o.; Partizánske; 31434908
HARMONETA s.r.o.; Bratislava; 31389015
HrKo, a.s.; Dolné Plachtince; 36029955
H-UNION s.r.o.; Banská Bystrica; 31578462
CHLMECKÁ MLIEKÁREŇ s.r.o.; Kráľovský Chlmec; 31674101
Chocolate Products, spol. s r.o.; Nitra; 34127194
I. MEDIUM, s.r.o.; Dražkovce 155; 31615139
IMEDY s.r.o.; Bratislava; 31626823
Irena Györgyová; Rožňava; 33002002
Ivan Caban - IGA; D. Harmanec 40; 22715461
IVER TRADE s.r.o.; Trenčín; 34140948
JALTA, spol. s r.o.; Dunajská Streda; 34151354
Ján Svintek; Zvolenská Slatina; 10921541
Ján Vagaský - VINOVA; Michalovce; 35023121
Janeta Výbošťoková; Veľký Krtíš; 33258066
JAR, s.r.o.; Nová Baňa; 36028479
Jozef Hajach DoDo; Trnava; 17546575
Jozef Štrbák "V - BIZ"; Žilina; 10841628
JT-TELEPUN s.r.o.; Vranov nad Topľou; 31696198
JUBA s.r.o.; Nová Dedinka; 34138196
JUHO TRADE, spol. s r.o.; Bratislava; 35698811
Juraj Kováč; Martin; 17851734
KAPY s.r.o.; Kapušany č. 471; 31716792
KDK spol. s r.o.; Košice; 31658181
KIBAL, s.r.o.; Horná Streda 495; 34147632
KOBAL s. r. o.; Galanta; 34115111
Koloman Várady Agentúra "Ad Libitum"; Košice; 17249635
Kornélia Müllerová - NICA; Bratislava; 32172338
KROWGOLD s.r.o.; Modrý Kameň; 31637124
KVESTOR spol. s.r.o.; Hrnčiarovce nad Parnou; 34100296
Kysucká papierenská spol.,s.r.o; Svrčinovec; 31617247
LASTIA v.o.s.; Detva; 31579469
LeHoNi s.r.o.; Ružomberok; 36001929
LEVAN COSMETIC spol s r.o.; Bratislava; 00643297
LEVIN s.r.o.; Levice; 31430341
LI-COPS s.r.o.; Žilina; 31565671
Lorant Tárkányi - TARKY; Rožňava; 10745441
LUCULUS PRIMA, s.r.o.; Bratislava; 35695609
Magdaléna Marušnjiková - GASTRO; Nesvady; 32416709
MAGNUM spol. s r.o.; Šúrovce; 31415156
MAGNUS s.r.o.; Bratislava; 31320996
Marián Lieskovský - REGA; Snina; 32387270
MATEVA, s.r.o.; Žilina; 36377848
MEPEON s.r.o.; Spišská Nová Ves; 31675646
MERX INTERNATIONAL, s.r.o.; Ivánka pri Dunaji; 34141375
MICROPLAST, a. s.; Bratislava I; 35715499
MIKROTURBO, a.s.; Fiľakovo; 36014109
Mikuláš Gerschdorf - OBP; Dubnica nad Váhom; 32288751

Mikuláš SZALAI - ACACIA; Chotín; 14143593
Milan Valný - REVA; Topoľčany; 17694183
MILVANO COMERC, spol. s r.o.; Most pri Bratislave; 31356729
MINERA SLOVAKIA spol. s r.o.; Bratislava; 35685565
MOLTEXT-Molnár Ladislav; Nová Bašta
Mr. AMOR, s.r.o. Košice; Košice; 31699987
NAPA; Lučenec; 30438268
NIMI-Ing.Slažák Vladimír; Levice; 32577273
NITRAN a.s.; Nitra; 34148230
NORIS WOOD spol. s r.o.; Kremnické Bane 13; 31604501
ORIGINAL PRINT s.r.o.; Trnava; 34131922
P.C.I. Slovakia, s.r.o.; Bratislava; 31386474
PATRIX s.r.o.; Bratislava; 30841453
Pavol Fabík - Firma FABO; Bratislava; 34298436
PEKÁREŇ NÁNA; Nána; 17588359
PESIP, s.r.o.; Piešťany; 34105298
Peter Novický-FIPEN; Lipany; 32932324
Peter Poláčik - BAŠTA; Bratislava; 13987186
Peter Ríz PLASTIC; Lučenec; 14178605
PETER SMOS s.r.o.; Vinné 596; 31722571
Peter Zvonček, PALSYS; Bratislava; 33972940
PODIELNICKE DRUŽSTVO AGROFINAL; Šandal; 31696970
PRETTY MODELS STUDIO MOOL, s.r.o.; Bratislava; 35728639
Priska Hanczová; Dunajská Streda; 32301367
PROMO - CONTROL Slovakia, s.r.o.; Bratislava; 35716690
RIKK - FRUCHT; Levice; 17574048
ROAD spol. s r.o.; Gbely - Adamov; 34136291
Róbert Hariš - APEXA; Nové Zámky; 34265350
RODUS spol.s r.o.; Bratislava; 35692154
Roman Krško - ROMEX; Nové Mesto nad Váhom; 34490957
RPC s.r.o.; Veľký Krtíš; 31572090
RYBKA s.r.o.; Veľký Krtíš; 31644473
SALPO s.r.o.; Moravský Svätý Ján; 34110721
SALVATOR-konzerváreň, a.s.; Moravský Svätý Ján; 31412319
SEMEX Slovakia s.r.o.; Kráľová pri Senci; 31124764
SENQUAR Slovakia, s.r.o.; Vrbové; 31439707
SLAP spol. s r.o.; Šenkvice; 34098933
Slavomír Riger - J - S Riger spol. s r.o.; Bytča; 17865611
SLOVART Deutschland Bratislava, s.r.o; Bratislava; 31353321
SLOVUK s.r.o. Snina; Snina; 31726721
SODEX s.r.o.; Dunajská Streda; 30996830
STEEL WOOD - SITÁR s.r.o.; Nitra; 34139915
ŠARIŠSKÝ MLYN spol. s r.o.; Veľký Šariš; 31654479
Štefan Puzsér; Dunajská Streda; 30910510
ŠUDIK a spol. v.o.s.; Lednické Rovne; 31581234
TAPEL spol. s r.o.; Senica; 34114874
TELLUS s.r.o.; Štúrovo; 34133160
TORMEX,spol. s r.o. Prešov; Prešov; 31717853
TRAFED, spol. s r.o.; Trnava; 34131361
TREN-STAR s.r.o.; Melčice Lieskové
TRILLIUM E. s.r.o.; Košice 11; 31684408
V H spol. s r.o.; MALACKY; 34136738
V.S.K. spol. s r.o.; Bojnice; 36002488
VEBR - Branislav Veselko; Rimavská Sobota; 30189691
VHV Trade, s.r.o.; Prešov; 36463213
Viola Švábyová - ŠARM; Trenčín; 30707099
WALDO s.r.o.; Košice; 31698212
XANDRA CRYSTAL s.r.o.; Čerčany; 17337208
Zoltán Csiffáry - LIMOSTAR; Vlčany č.375; 33895813
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prinášame

editoriál
Vážení členovia združenia EAN SLOVAKIA.
Po dvoch mesiacoch sa Vám dostáva do rúk druhé číslo
Aktualít 858. Pokúsim sa veľmi krátko popísať najdôležitejšie udalosti v uplynulom období. V septembri sa uskutočnil v Krakove pravidelný regionálny seminár členských
krajín EAN z východnej Európy. Najdôležitejšie témy seminára boli tvorba elektronického katalógu a ochrana trhu
pred neoprávneným používaním symboliky čiarových kódov
EAN. Na Slovensku máme projekt „Elektronický katalóg“
pripravený, ale do prevádzky ho spustíme až keď vznikne na Slovensku reálna spoločenská objednávka. Skúsenosti z okolitých krajín sú také, že predčasné uvedenie katalógu je značne stratové. Zatiaľ len niekoľko katalógov na svete je úspešných a to vďaka
rozvinutému trhu alebo štedrých štátnych dotácií. My zatiaľ nemáme ani jedno ani druhé. V októbri bol seminár členských krajín západnej Európy v Paríži. Prvýkrát sme dostali pozvánku aj na tento seminár spolu s Poľskom, Maďarskom, Českom, Ruskom
a Chorvátskom. Hlavným poslaním seminára bolo prezentovanie nových projektov
v oblasti identifikácie v zdravotníctve (zamerané na znižovanie nákladov), v maloobchode (zamerané na používanie nových technológií identifikácie), vo výrobe potravín
(zamerané na identifikáciu potravín od farmy po tanier na stole). Vo vysokom štádiu
rozpracovania sú projekty na prepojenie databáz členských organizácií EAN INTERNATIONAL. Vzhľadom na úzku spoluprácu medzi Európskou komisiou, Európskym
parlamentom a EAN International sa dá očakávať, že strach ľudí v Európe z choroby
BSE veľmi rýchle uvedenie do praxe podrobné sledovanie dobytka od narodenia počas
celého života až po bitúnok. Navrhujú sa opatrenia, aby bitúnky nemohli prijať iné zvieratá len také, u ktorých sa vierohodne preukáže pôvod.
V novembri zasadala správna rada EAN SLOVAKIA. V tomto období pravidelne vyhodnocuje hospodárenie združenia a schvaľuje rozpočet na budúci rok. Súčasťou rozpočtu je aj cenník príspevkov a poplatkov na budúci rok. Správna rada už druhý rok po
sebe rozhodla, aby sa poplatky pre najslabších členov - živnostníkov nezvyšovali. Výpis
zo zasadnutia správnej rady je na inom mieste týchto aktualít.
Skončilo sa volebné obdobie prezidenta združenia Ing. Mariána Sloviaka, zástupcu
Bankového a zúčtovacieho centra Slovenska. Správna rada mu poďakovala za jeho prácu v uplynulých dvoch rokoch a zvolila nového prezidenta združenia. V nasledujúcich
dvoch rokoch bude prezidentkou združenia Ing. Darina Matyášová, zástupkyňa Nestlé
Food s.r.o. Prievidza a viceprezidentom Ing. Rudolf Lukačka, zástupca ELAS s.r.o.
Prievidza.
Toto je posledné číslo Aktualít 858 v tomto roku. Preto by som chcel všetkým členom
združenia zaželať úspešné ukončenie roka a veľa úspechov na trhu s výrobkami označenými čiarovým kódom EAN.
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pre členov EAN SLOVAKIA

" PRIDEĽOVANIE KÓDOV
EAN-8 - od decembra 2000
platia nové pravidlá

" UZNESENIE ZO
ZASADNUTIA SPRÁVNEJ
RADY
" MALOOBCHOD - jednoduchý,
lacný a pružný spôsob značenia
výrobkov pre maloobchodnú sieť

" ZOZNAM VYLÚČENÝCH
ČLENOV V ROKU 2000

Upozornenie
... EAN International mení
adresu www stránky.
NOVÁ ADRESA JE:

www.ean-int.org

Miroslav Štaffen
riaditeľ EAN SLOVAKIA

Školenie
... bezplatná služba pre členov EAN SLOVAKIA.

kontakty / spojenia
aktuality EAN 858, informačný časopis združenia EAN SLOVAKIA

" ŠKOLENIE - bezplatná služba

V súčasnosti sa kladú
stále vyššie požiadavky na kvalitu a čiarové
kódy nie sú výnimkou. Prax ukázala, že v distribučnom reťazci sa nachádzajú aj nekvalitné

čiarové kódy, ktoré prácu neuľahčujú, ale naopak zbytočne
komplikujú.
Úlohou čiarových kódov a celého systému EAN•UCC je
zrýchliť rutinné činnosti, ušet-

riť čas a samozrejme peniaze.
Toto všetko je však možné len
za predpokladu, že čiarové kódy
sú vytlačené kvalitne a systém
EAN•UCC sa využíva efektívne.
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systém EAN•UCC
Združenie EAN SLOVAKIA sa
rozhodlo prispieť ku skvalitneniu
používania
systému
EAN•UCC na Slovensku ďalšou bezplatnou službou - školeniami.
Prvé školenie sme usporiadali
začiatkom októbra v troch mes-

tách na Slovensku a to v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Zamerali sme sa najmä
na označovanie maloobchodných a veľkoobchodných jednotiek, ktoré sú základom úspešného používania systému
EAN•UCC. Venovali sme sa aj

kvalite tlače čiarových kódov a
novým technológiám v oblasti
automatickej
identifikácie.
Školenia sa zúčastnilo celkom
75 účastníkov a každý z nich si
utvrdil základné vedomosti a samozrejme odniesol aj mnoho
nových poznatkov.

Každoročne plánujeme usporiadať dve školenia podobného
druhu. Termín a miesto školenia sa dozviete vždy z nášho časopisu. Využite túto možnosť
bezplatne získať informácie o
používaní systému EAN•UCC.

ce technológiou termo alebo
termotransfer sú napojiteľné na
ľubovolný počítač. Štandardom
týchto tlačiarní je program, ktorý umožňuje spracovať grafický
vzhľad etikety a zároveň ich vytlačiť.

ne dotýka, sčernie. Princíp termotransferovej tlače je obdobný, avšak tlač sa vykonáva cez
špeciálnu termotransferovú pásku, ktorá v mieste, kde je zahriata tlačovou hlavou, uvoľní
vrstvu polymeru na papier.
Všetky termotransferové tlačiarne môžu potláčať aj termopapier, teda pracovať aj ako termotlačiarne. Tlačiarne pracujú-

Prideľovanie kódov EAN-8
... od decembra 2000 platia nové pravidlá.
POZOR!!!
Nové pravidlá.
Kódy EAN-8 sú určené na označenie malých výrobkov, na
ktorých nie je dostatočný priestor pre kód EAN-13. Séria kódov EAN-8 je pre Slovensko
veľmi obmedzená a preto bolo
potrebné prijať podmienky, na
základe ktorých sa budú kódy
EAN-8 prideľovať. Tieto podmienky sú v súlade so všeobecnými technickými špecifikáciami EAN/UCC a sú vytvorené
na základe dlhoročných skúseností členských krajín EAN.

Od decembra 2000 bude EAN
SLOVAKIA prideľovať kódy
EAN-8 len takým výrobkom, ktoré splnia jednu z nasledovných
podmienok:

Rast ekonomiky a upevňovanie tržných mechanizmov prináša do
oblasti obchodu mnoho nesporných pozitív. Súčastne so silou
trhu však prirodzene vzrastá aj
tlak konkurenčnej ponuky.
Existuje mnoho firemných stratégií ako získať a rozširovať svoju časť trhu. Mnohé z týchto obchodných stratégií sa vzájomne
líšia. Všetci sa však stretávajú v
jednom obchodnom bode - bez
presných informácii o obsahu a
hlavne predaja tovaru nie je možné na trhu obstáť. Firmy pod-

obalu menší ako 3 cm.
4. Ak nie je iný spôsob ako
umiestniť kód EAN-13 na výrobok (napríklad: zväčšiť etiketu, pripevniť visačku, atď.)
Súčasťou žiadosti o pridelenie

kódu EAN-8 musí byť výrobok
alebo obal výrobku, ktorému
má byť tento kód pridelený. Ak
obal ešte nie je vyrobený ani v
prototype, požadujeme predložiť technickú dokumentáciu.

1. Ak minimálna veľkosť kódu
EAN-13, splňujúca podmienky tlače a snímania, zaberá
viac ako 25 % plochy najväčšej strany obalu alebo zaberá
viac ako 12,5 % celkovej plochy obalu.
2. Ak je najväčšia rovná plocha
obalu menšia ako 40 cm2,
alebo ak je celková plocha
obalu menšia ako 80 cm2.
3. Ak je priemer valcovitého

Maloobchod

globálny jazyk obchodu

novenber

nikajúce v oblasti distribúcie,
skladovania a predaja tovaru
majú v širokej škále informačných prostriedkov veľmi silného spojenca. Týmto spojencom
je automatická identifikácia.
Čiarový kód - na príklade aplikácie čiarového kódu v maloobchode je základný význam pojem automatickej identifikácie
celkom zrozumiteľný. Dobre
navrhnutý a správne aplikovaný informačný systém však poskytuje ďaleko cennejšie služby
- informácie. Značenie a predaj

tovaru s využitím čiarového kódu je najprepracovanejšou formou automatickej identifikácie
vôbec. Svetová sústava EAN
znamená jednoznačnú identifikáciu akéhokoľvek tovaru, ktorý sa objaví v svetovej obchodnej sieti.
Najjednoduchší, najlacnejší a zároveň najpružnejší spôsob značenia výrobkov alebo obalových
jednotiek voči sústave EAN je
nanášanie samolepiacich etikiet
na výrobky.

Výroba a potlač - čiarové kódy
je možné tlačiť rôznymi polygrafickými metódami. Firma
uniCODE sa orientuje na techniku termo a termotransferovej
potlače. Pri oboch spôsoboch je
používaná tlačová hlava zložená z rady bodov, ktoré sa počas
tlače striedavo zahrievajú. Pri
termotlači je ako potláčané médium používaný termopapier,
ktorý prechádza cez tlačovú
hlavu. Vo chvíli keď je tlačový
bod vyhriaty na prevádzkovú
teplotu, termopapier v mieste,
kde sa tohoto bodu momentál-

spotrebný materiál pre termo a
termotransferové tlačiarne t.j.
termoetikety, papierové etikety,
termotransferové pásky a pre
špeciálne použitie aj etikety z
rôznych materiálov ako napr. etikety hliníkové, polyetylénové,
textilné a pod. Etikety je možné
dodávať aj s rôznymi druhmi lepidiel, ktoré môžu zabezpečiť
stabilitu nanesenej etikety v agresívnom prostredí napr. označovanie expedičných obalových
jednotiek vyrobených pneumatík pre Matador a.s. Púchov.
Ján Nagy,
uniCODE systems,
www.unicode.sk

Výpis z uznesenia Správnej rady
... zo dňa 9. novembra 2000 v Žiline.
združenia EAN SLOVAKIA
Správna rada na svojom pravidelnom novembrovom zasadnutí
vyhodnocuje plnenie hlavných
úloh a hospodárenie združenia,
schvaľuje rozpočet a hlavné úlohy na nasledujúci rok. Najdôležitejšie uznesenia SR uvádzame v plnom znení.
1. Správna rada berie na vedomie:
1.1. Informácie riaditeľa združenia o:
• projekte "Kupujte slovenské výrobky"
• mimoriadnom pozvaní
na západoeurópsky regionálny seminár členských organizácií EAN
• kontrole čiarových kódov

... jednoduchý, lacný a pružný spôsob značenia výrobkov
pre maloobchodnú sieť.

Programové vybavenie umožňuje na etiketu umiestniť mimo
čiarového kódu aj rôzne texty,
napr. názov výrobku, zloženie,
dátum výroby ako aj rôzne grafické objekty ako napr. logo výrobku a pod. Po vypracovaní
grafického návrhu etikety je
možné tento návrh uložiť do počítača a následne kedykoľvek
načítať a vytlačiť potrebné množstvo.

Firma uniCODE pre svojich zákazníkov zaisťuje aj zákazkovú
potlač etikiet s čiarovým kódom
alebo dodá niektorú z tlačiarní,
ktorá im umožní potláčať etikety priamo na vlastných pracoviskách.
Termo a termotransferové tlačiarne C.ITOCH sú cenovo veľmi prístupné a umožňujú potláčať etikety alebo kontinuálny
materiál. Tlačiarne umožňujú
tlačiť čiarové kódy, texty a grafiku. Tlačiarne C.ITOCH sú dodávané v dvoch vyhotoveniach
a to do tlačovej šírky 56 mm a
šírky 104 mm. Maximálna šírka
etikety činí 60 resp. 108 mm.
Firma uniCODE zároveň dodáva pre svojich zákazníkov aj

vo viacerých mestách na
Slovensku
1.2. Správu o plnení hlavných
úloh v roku 2000.
1.3. Správu o hospodárení v roku 2000 podľa predloženého interného výkazu a cash-flow.
2. Správna rada schvaľuje:
2.1. Hlavné úlohy združenia v
roku 2001
2.2. Cenník na rok 2001. Ročné
udržiavacie poplatky v roku
2001 zostávajú na rovnakej
úrovni ako v roku 2000 pre
skupinu pridružených členov, ktorí používajú maximálne 99 kódov EAN 13 a
majú do 10 pracovníkov
(pridružení členovia - živ-

nostníci) a príspevky a poplatky pre členov, ktorí používajú kódy EAN 13 pre
výrobky s premenlivou
hmotnosťou. Všetky ostatné príspevky a poplatky sa
zvyšujú oproti roku 2000 o
15 %. Pre príspevky/poplatky za lokačné čísla schvaľuje nový cenník podľa priloženého návrhu. Vypočítané
hodnoty sa zaokrúhľujú na
celé koruny nadol.
2.3. Vylúčenie 149 členov združenia podľa čl. 10 Stanov
združenia podľa priloženého „Zoznamu členov navrhnutých na vylúčenie v
roku 2000“, ktorých celková výška neuhradených faktúr je 873 743,- Sk.

3. Správna rada zvolila na dvojročné funkčné obdobie:
Ing. Darinu Matyášovú
do funkcie prezidenta
EAN SLOVAKIA
Ing. Rudolfa Lukačku
za viceprezidenta
EAN SLOVAKIA

Ing. Darina Matyášová
prezidentka EAN SLOVAKIA

Zoznam vylúčených členov
NÁZOV FIRMY; MIESTO; IČO

NÁZOV FIRMY; MIESTO; IČO

AB STUDIO spol s r.o.; Bratislava; 35730447
ADC KOŠICE s.r.o. Sabinov; Sabinov; 31660631
Adrián Jacák A.K.A.I. SLOVAKIA; Nižné Ružbachy č. 49; 34313125
Adriana Bokšayová - AGRIPA; Veľký Krtíš; 34922130
AGROPLANT; Diviaky nad Nitricou 56; 33654662
AGROPUKKY, s.r.o.; Trnava; 34102281
ALIEX, s.r.o.; Bratislava; 31586678
Alžbeta Háaková - Olivér; Komárno; 30919479
AMKO SLOVAKIA; Opatovce n/Nitrou 125; 31630171
Anna Kosturská-MIANKO; Svidník; 33109052
Anna Zubová - MIAPLAY; Prešov; 34346279
AQUILA spol. s r.o.; Čadca; 31627692
Ars Una Slovakia, spol. s r.o.; Nové Zámky; 34151346
ASEA elektric spol. s r.o.; Bratislava; 31341501
Ashot Grigorian - ARMES; Bratislava; 33609977

AV - Svederník, s.r.o.; Dlhé Pole; 36007480
Avdič Husein - EDIPLAST; Prievidza; 33977917
Basa Jozef; Bardejov; 32039328
BENETA - Melinda Palušková; Veľké Kosihy; 33615471
BENETTI BBJ Pavol Janko; Bratislava; 11799218
BIBITA s.r.o.; Bratislava; 35709171
Bohumil Horák - H B; Pusté Uľany; 34951041
CAMEA computer systems, s.r.o.; Prešov; 31700641
CORPUS TRADE SLOVAKIA s.r.o.; Piešťany; 36219568
ČALUNA s.r.o.; Bánovce nad Bebravou; 34136029
Deem sports wears s.r.o.; Žilina; 31625371
DIMINA s.r.o.; Hlohovec; 34097821
DRINKS-MARKET s.r.o.; Rimavská Sobota; 31588760
ENA Production s.r.o.; Bratislava; 17319536
EQUILIBRA, s.r.o.; Bratislava; 35712988 ....... pokračovanie na strane 4

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2001.

