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Akciové výrobky

máj

... ako ich správne označiť čiarovým kódom
Slovenský zákazník je
čoraz náročnejší a výrobcovia musia čeliť
veľkej konkurencii. Preto pripravujú pre zákazníkov rôzne
akcie na podporu predaja svojich výrobkov. Akciové výrobky
však niekedy môžu výrobcovi
spôsobiť problémy, keď príde k
ich označovaniu čiarovým kódom.

Správne označiť výrobok čiarovým kódom je oveľa dôležitejšie, ako sa na prvý pohľad
môže zdať. Nesprávne EAN čísla výrobkov môžu spôsobiť chyby v pokladniach alebo zmätok
v databáze. Existuje niekoľko
jednoduchých pravidiel a pri ich
dodržiavaní by nemalo dôjsť k
žiadnym problémom.
Najskôr si musíme
položiť niekoľko
základných otázok, aby sme sa
správne zorientovali.
• Chceme získať spätnú informáciu o predaji
akciového výrobku a porovnať je-

ho predaj s bežne
predávaným výrobkom? Ak áno,
potom mu musíme prideliť nové
EAN číslo
• Zmení sa rozmer alebo váha,
napríklad tým, že
k nemu priložíme darček? Ak
áno, potom mu
musíme prideliť nové EAN číslo. Je to dôležité najmä z pohľadu skladového hospodárstva a
umiestňovania tovarov do regálov, pretože niektoré spoločnosti k tomuto účelu používajú
počítačové programy.
• Je náš akciový výrobok multipack? Ak áno, potom mu musíme prideliť nové EAN číslo, ale

musíme zabezpečiť, aby ani jeden čiarový kód výrobku v multipacku nebolo vidieť. Inak by
sa mohlo stať, že pokladník omylom zosníma čiarový kód
jedného z výrobkov v multipacku.
Na obrázkoch vidíte príklad
správneho a nesprávneho označenia multipacku.

Kupujte slovenské výrobky
... označuje prefix 858 slovenský výrobok?
Mimovládne neziskové združenie EAN
SLOVAKIA je správcom systému označovania výrobkov a služieb čiarovým kódom EAN a UPC na Slovensku.
EAN SLOVAKIA prideľuje podľa definovaných a verejne dostupných pravidiel čísla podnikateľským subjektom, registrovaným podľa slovenského práva
na Slovensku. Nemôže prideliť
žiadne číslo takému subjektu,
ktorý nie je zaregistrovaný ako
živnostník, s.r.o., VOS, akciová
spoločnosť, družstvo, združenie, atď. na Slovensku. V konečnom dôsledku sú to všetci, ktorí platia na Slovensku dane, odvody do poisťovní, vytvárajú
pracovné miesta.
EAN SLOVAKIA prideľuje re-

gistrovaným členom čísla EAN
na výrobky, ktoré sa v tvare čiarového kódu tlačia na obaly.
Člen združenia EAN SLOVAKIA používa na svojich výrobkoch čiarový kód, ktorého počiatočné číslice sú 858. Ak je
výrobok označený čiarovým kódom s počiatočnými číslicami
858, tak tento výrobok v svojom
mene a na vlastnú zodpovednosť dodáva na trh subjekt, ktorý
je registrovaný na Slovensku.
Neposudzujeme podiel surovín,
práce a pridanej hodnoty vo výrobku. Nevieme dať odpoveď
na otázku, či Coca-Cola vyrobená na Slovensku a označená
belgickým EAN kódom je americký, belgický alebo slovenský
výrobok.
Ku koncu roka 2000 bolo v na-

šej databáze 18 811 výrobkov od
výrobcov zo Slovenska a 660 výrobkov označených distribútormi.
Ak niekto tvrdí, že výrobok vyrobený na Slovensku má čiarový
kód začínajúci číslicami 858,
tak to tvrdí s 96,5 % pravdepodobnosťou.
Nenamietame voči tomu, ak
niektorí slovenskí výrobcovia
zvolili za pomocný rozlišovací
znak čiarový kód EAN. Hlavným poslaním čiarového kódu
je napomáhať obchodu, zjednodušiť a urýchliť všetky operácie
s tovarom.
Na Slovensku však prevažuje opačný problém. Mnoho slovenských výrobcov vyrába tovar a

prinášame

editoriál

označuje ho kódom, ktorý mu
vnúti jeden odberateľ a tento
ho v svojom mene dodáva na
trh. Výsledkom toho je, že žiadny iný potenciálny odberateľ
nemá šancu získať adresu skutočného výrobcu.
Ministerstvo hospodárstva už
niekoľko rokov pripravuje program na podporu predaja výrobkov vyrobených na Slovensku.
Zatiaľ však nepoznáme žiadne
výsledky tohoto programu.
Objavilo sa síce niekoľko článkov v tlači, ale to je všetko. Skutočná podpora žiadna.
Boli by sme radi, keby ste nám
napísali svoj názor k uvedenej
problematike, resp. čo si myslíte, čo by mohlo združenie urobiť v tejto veci.
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Valné zhromaždenie EAN International 9.-11. mája v Dubline schválilo zásadné zmeny v riadení a financovaní tejto
medzinárodnej mimovládnej organizácie. Schválené zmeny
sa prejavia v práci všetkých členských organizáciách. Vďaka
novému prezidentovi p. Wilsonovi, riaditeľovi bruselského
sekretariátu p. Smithovi sa zmenila organizačná štruktúra
sekretariátu a vďaka p. Schleisovi, členovi správnej rady
EAN International sa zmenili pravidlá pre výpočet výšky
príspevkov od členských krajín. Pre Slovensko to znamená,
že ešte v nasledujúcich dvoch rokoch budeme každý rok prispievať o 14% viac, ale počas nasledujúcich rokov to bude výrazne menší nárast, maximálne do 5% všetkých príjmov nášho združenia. EAN International bude mať však vyššie príjmy, nakoľko v priebehu nasledujúcich osem rokov budú príspevky bohatých
krajín stúpať v niektorých prípadoch až o 50% ročne. Vyššie príjmy umožnia financovanie nových projektov, ktorých výsledky budeme môcť používať. Nezmenili sa hlasovacie pravidlá, čo znamená, že Slovensko má aj naďalej 12 hlasov z celkových 1410.
V septembri sa uskutoční prvýkrát na Slovensku stretnutie zástupcov všetkých členských krajín EAN zo strednej a východnej Európy. Budeme mať príležitosť ukázať rozvoj systému EAN•UCC na Slovensku. Účasť už prisľúbil riaditeľ sekretariátu EAN
International v Bruseli p. Brian Smith a riaditeľ EAN Švajčiarsko p. Robert Schubenel,
ktorý nám pomohol zverejniť adresár slovenských výrobcov v medzinárodnej databáze
GEPIR. Stretnutie bude zamerané hlavne na úspešné prenesenie procesu zmien zo sekretariátu v Bruseli na národné členské organizácie.
EAN SLOVAKIA uvíta každú iniciatívu svojich členov na tomto významnom podujatí.
Či už je to prezentácia aplikácie systému EAN•UCC vo výrobe alebo obchode, alebo
aj čiastkové logistické riešenia pomocou čiarových kódov EAN/UPC. Ak sa máte čím pochváliť, tak to urobte a prihláste sa. Vašu prezentáciu zaradíme do programu.

ÚSPEŠNÁ KONFERENCIA
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jazyk obchodu
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pre členov EAN SLOVAKIA

SLOVENSKÉ VÝROBKY
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zmien
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- ako ich správne označiť
čiarovým kódom.

KUPUJTE SLOVENSKÉ
VÝROBKY - označuje prefix 858
slovenský výrobok?

Úspešná konferencia EAN
Združenie EAN SLOVAKIA poskytuje všetkým svojim členom
ako aj širokej verejnosti teoretické informácie o používaní
systému EAN•UCC, ale zavedením systému EAN•UCC do
praxe sa zaoberajú tzv. technickí členovia nášho združenia.
Preto sme sa rozhodli skombi-

novať praktické aj teoretické informácie do jedného celku a výsledkom bola 1. konferencia
EAN, ktorá sa pod názvom
„Čiarový kód EAN - Globálny
jazyk obchodu“ konala 27. marca 2001 na Mestskom úrade v
Žiline.

Na konferencii odznelo deväť
prezentácií z desiatich naplánovaných. Neodznel príspevok
Ing. Evy Szabóovej, generálnej
riaditeľky sekcie vnútorného
obchodu a ochrany spotrebiteľa
MH SR, ktorá pár dní pred konferenciou musela svoju účasť

odriecť. Tento menší nedostatok nám na druhej strane poskytol viac priestoru pre ostatné
prezentácie. Ako najzaujímavejšiu označili naši účastníci
prezentáciu o elektronickom
podpise a je to pochopiteľné,
pretože ak chceme plne využí-
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systém EAN•UCC
vať súčasné technologické vymoženosti a bezpečne komunikovať so svojimi partnermi elektronicky, potom sa určite nezaobídeme bez ochrany akú nám
elektronický podpis ponúka.
Konferencie sa zúčastnilo celkom 169 účastníkov z oblasti výroby, veľkoobchodu a prepravy.
Potešila nás aj účasť študentov
vysokých škôl, ktorí mali na
konferenciu bezplatný vstup.
Všetkých účastníkov sme požiadali o vyplnenie veľmi krátkeho

Školenie
V priebehu minulého
roka sme usporiadali
niekoľko školení v oblasti
používania
systému
EAN•UCC a naši členovia neustále prejavujú záujem o túto
bezplatnú službu. Tento rok
sme sa rozhodli opäť zorganizovať školenie v troch mestách na
Slovensku a to 5. júna 2001 v
Žiline, 6. júna. 2001 v Nitre a
7. júna. 2001 v Prešove.

dotazníka a z 86 vyplnených
dotazníkov sme získali veľa pozitívnych reakcií a zaujímavých
námetov, vďaka ktorým budeme môcť v budúcnosti prispôsobiť témy konferencie Vašim
potrebám. Bez odozvy samozrejme neostanú ani kritické
pripomienky, ktoré nám určite
pomôžu zvýšiť úroveň ďalšej
konferencie.

ich spoločnosti. Výsledok nás
veľmi potešil a preto sa už dnes
tešíme na ďalšiu možnosť spro-
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čiastočne

... bezplatná účasť členov EAN SLOVAKIA
Prečo sa zúčastniť školenia?
Systém EAN•UCC sa využíva
takmer vo všetkých priemyselných odvetviach a pri najrozličnejších každodenných operáciách. Jeho základ je postavený
na jednoznačnej identifikácii a
do popredia sa tlačia nové technológie, ktoré pracujú práve na
jednoznačnej identifikácii.
Preto je potrebné vedieť, čo treba dodržiavať, aby sme sa vyhli
závažným a zbytočným chy-

bám, ktoré nám môžu komplikovať prácu.

Slovenské výrobky
ky - naše pracovné miesta“ konala prvýkrát v júni 2000 v
Banskej Bystrici. Vtedy sa na
tejto akcii zúčastnilo 30 účastníkov, pričom organizátori z OZ
KOVO oslovili najmä podnikateľské subjekty, ktorých zamestnanci sú ich členmi a už poznajú predstaviteľov odborov v
regióne. Táto akcia má zatiaľ
veľmi krátku tradíciu, ale jej zviditeľňovaním sa dostáva do povedomia podnikateľov. Postupne vzrastá množstvo vystavova-

Strácajú tým možnosť prezentovať svoje výrobky jednak konečným spotrebiteľom ale najmä
potenciálnym odberateľom a prezentačno-predajná akcia „Slovenské výrobky - naše pracovné
miesta“ je určená práve pre túto
skupinu podnikateľov.
V súčasnosti sa vystavovatelia výrobcovia zameriavajú predovšetkým na kvalitu a zaujímavú
kolekciu svojich produktov, pretože vedia, že len tak môžu na
trhu uspieť. Popritom akoby
niektorí nebrali do úvahy fakt,
že oko nakupuje. Zákazník si
oveľa radšej kúpi kvalitný pro-

Pre koho je školenie určené?
Najmä pre tých, ktorí práve začínajú používať čiarové kódy a
tiež tých, ktorí si nie sú úplne istí pri označovaní svojich výrobkov a používaní systému
EAN•UCC. Základnú kostru
školenia budú tvoriť tri časti. V
prvej časti sa budeme zaoberať
problematikou označovania obchodných a prepravných jedno-

Odborový zväz KOVO
sa v spolupráci s prednostami okresných úradov v Banskej Bystrici a zamestnávateľmi z tejto lokality
rozhodli prispieť k zviditeľneniu kvalitných slovenských výrobkov a tým sa nepriamo podieľať na vytvorení nových pracovných miest v lokalitách s vysokou nezamestnanosťou. Výsledkom ich úsilia bola prezentačno-predajná akcia, ktorá sa
pod názvom „Slovenské výrob-

stredkovania informácií prostredníctvom konferencie s tematikou EAN.

Využijete získané informácie vo Vašej firme

20

Graf predstavuje reakciu účastníkov na otázku či využijú informácie získané na konferencii v

globálny jazyk obchodu

máj

tiek čiarovými kódmi EAN.
V druhej časti si priblížime problematiku kvality tlače a oboznámime sa s normami v oblasti
čiarového kódovania. V záverečnej časti sa budeme venovať základom elektronického obchodu a prenosu údajov.
Ako sa zaregistrovať?
Zašlite nám poštou alebo faxom
registračnú kartu, ktorá je v prílohe časopisu, alebo sa zaregistrujte priamo na www.ean.sk

... naše pracovné miesta

teľov, dvíha sa jej úroveň a záujem zorganizovať takéto podujatie vo svojich regiónoch prejavujú aj ostatné mestá na Slovensku.
Prečo vlastne vznikla myšlienka
zorganizovať takúto akciu? Na
Slovensku je veľa malých a
stredných podnikateľských subjektov, ktoré nemajú možnosť
zúčastniť sa prestížnych veľtrhov a výstav, pretože sú pre
nich príliš drahou záležitosťou.

Cenník

dukt v príjem
nom a peknom prostredí
a milo ho prekvapí aj predavač s úsmevom na tvári.
Preto si pri
príprave výstavno-predajného stánku
treba dať záležať a do jeho
výzdoby aj trochu investovať.
Organizátori sa rozhodli prispieť k zvýšeniu úrovne PPA ocenením najkrajšej a najzaujímavejšej expozície cenou prednostu KÚ v Banskej Bystrici
a súčasne s ocenením výherca
získava bezplatný prenájom na
nasledujúcej PPA. Tí čo si dali
záležať na prezentácií produktov určite neoľutovali, keď
sa im ich investície niekoľkonásobne vrátili. Ako príklad môžeme uviesť úspech jedného z vystavovateľov, ktorý vďaka svojej
prezentácii na tejto akcii získal
zákazku, na základe ktorej požiadal OÚP v Banskej Bystrici o

spoluprácu pri vytvorení 10 pracovných miest. Pracovných
miest, ktoré vznikli z tejto akcie
je dnes oveľa viac a priniesla očakávané ovocie výrobcom aj
Odborovému zväzu KOVO.
V poradí už piata prezentačnopredajná akcia sa uskutoční opäť
v Dome kultúry v Banskej Bystrici v dňoch 13. - 15. júna
2001. Počas júnovej akcie vystúpia rôzne tanečné súbory a kolorit celému podujatiu vytvoria ľudoví remeselníci,
ktorí svojej práci priučia aj
prítomných divákov. Táto
akcia sa pripravuje v spolupráci s desiatimi reklamnými a mediálnymi partnermi
a jedným z nich je aj združenie EAN SLOVAKIA.
Našim záujmom je podporiť predaj výrobkov našich
členov, ktoré sú označené
čiarovým kódom EAN s
prefixom 858.
Týmto Vás srdečne pozývame do Domu kultúry v
Banskej Bystrici a ak Vás
tento článok oslovil a máte

dy a problematika súvisiaca s
používaním systému EAN•UCC
nestojí na jednom z prvých
miest záujmu žiadneho výrobcu, ale z 2666 rozoslaných dotazníkov sa nám vrátilo len 40
vyplnených. Na základe získaných odpovedí môžeme konštatovať že členovia sú s cenníkom
spokojní a netreba ho radikálne
meniť. V cenníku na rok 2002
sa bude upravovať len časť, ktorá sa týka príspevkov/poplatkov
za používanie lokačných čísel
EAN.
Na obrázkoch sú graficky zobrazené odpovede na niektoré otázky z dotazníka.

Výška ročných príspevkov/poplatkov by mala
závisieť od:
72,5%

80%
60%
40%

35,0%
20,0%

10,0%

obratu

iné

20%
0%
zamestnanca

kódov

Je potrebné cenník zmeniť?
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Článok sme pripravili v spolupráci
s pani Teréziou Ďuríkovou, predsedníčkou organizačného štábu a členkou Predsedníctva Rady OZ KOVO
za kraj Banská Bystrica.

... v roku 2002 len málo zmien

Často dostávame od
našich členov otázky
týkajúce sa cenníka a
preto sme sa rozhodli urobiť
prieskum, ktorý by nám pomohol získať informácie o tom, čo
sa im na súčasnom cenníku nepáči a čo je potrebné zmeniť.
Preto sme vo februárovom čísle
Aktualít EAN 858 oslovili všetkých 2666 členov dotazníkom,
prostredníctvom ktorého sme
chceli zistiť ich názor na súčasný cenník príspevkov a poplatkov, ktoré každoročne platia
nášmu združeniu za používanie
systému EAN•UCC.
Uvedomujeme si, že čiarové kó-

80%

záujem prezentovať svoje produkty na V. prezentačno-predajnej akcii, kontaktujte čím skôr
pána Kapinusa na čísle
0903/507964
alebo
pani
Ďuríkovú na čísle 0905/471299.
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