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Základné princípy
koučovania a ich využitie
v manažérskej praxi

Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
v tomto čísle Aktualít 858 by som vás chcel upozorniť na dve veci. Už niekoľko rokov sa snažíme naším projektom VNS – Vyrobené
na Slovensku (www.vns.sk) podporiť predaj výrobkov našich členov združenia. Po dlhom čase sa opäť dostáva táto problematika do
pozornosti. Pozrite si, čo vám ponúkame v tomto projekte a budeme radi, ak ho aj použijete pre svoj prospech.
Po roku sme opäť pripomenuli nový druh komunikácie so zákazníkmi, a to prostredníctvom mobilu a čiarového kódu na obale.
Domnievame sa, že je to zatiaľ neprebádaný priestor pre komunikáciu, ako aj nová, nevyskúšaná, cesta k zákazníkovi. Technológia je
pripravená a očakávame, kto sa prvý na Slovensku odváži použiť ju. Radi mu pomôžeme.

Vyrobené na Slovensku
... logo zadarmo pre našich členov

UPOZORNENIE
- čiarový kód musí mať rozmer v súlade
s ISO/IEC 15420:
www.gs1sk.org/kody-v-systeme-gs1
- medzi logom a čiarovým kódom musí
byť medzera o veľkosti 7 x šírka modulu
(šírka najužšej čiary)

V posledných týždňoch sa rôzne
inštitúcie a médiá zaoberajú problematikou podpory predaja slovenských
výrobkov. Ich cieľom je zviditeľniť slovenský výrobok slovenskému spotrebiteľovi a nástrojom na dosiahnutie
cieľa má byť nové logo, ktorým výrobca označí svoje výrobky.
Takýchto iniciatív už bolo niekoľko
a každá mala isté slabé stránky. GS1
Slovakia spustilo v júni 2003 projekt
s názvom „Vyrobené na Slovensku“.
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Aj tento projekt má za úlohu zviditeľniť
slovenský výrobok. V blízkosti čiarového kódu EAN je umiestnené logo, ktoré jednoznačne a rýchlo sprostredkuje
informáciu o pôvode výrobku.
Kampaň „Vyrobené na Slovensku“
je stále aktívna a do dnešného dňa má
právo používať logo 432 slovenských
výrobcov. Výrobky označené logom
VNS (Vyrobené na Slovensku) nájdete
v obchodnej sieti. Logo je chránené
autorskými právami a výrobca musí
požiadať o poskytnutie práva na jeho
používanie. Naši členovia majú právo
používať logo zadarmo na základe re-

gistrácie. Registráciu je možné urobiť
prostredníctvom www.vns.sk.

Podmienky používania loga

•
•
•

Výrobca musí vyrábať výrobky na
Slovensku a túto činnosť mať uvedenú aj v obchodnom/živnostenskom registri.
Právo používať logo je bezplatné
pre členov združenia GS1 Slovakia
(EAN Slovakia).
Dodržiavať dizajn manuál.
Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org

Získajte logo „Vyrobené na Slovensku“
Na stránke www.vns.sk sa zaregistrujte.
Na základe registrácie dostanete:
manuál,
graficky spracované logo v jednofarebnej, ako aj plnofarebnej verzii,
potvrdenie o oprávnení používať logo.

•
•
•

MobileCom Day 2011
... budúcnosť technológie MobileCom na Slovensku?
lovú diskusiu, ale o otvorenú diskusiu
všetkých zúčastnených.
Cieľom workshopu bola výmena názorov a pohľadov na MobileCom z rôznych uhlov, ako aj vybrať najvhodnejšie témy a oblasti využitia technológie
v slovenskom prostredí, ktoré by boli
atraktívne pre koncového spotrebiteľa.
Zároveň by utvorili bližší vzťah medzi
obchodníkmi a dodávateľmi na jednej
strane a ich zákazníkmi na strane druhej.
Martin Beňo
beno@gs1sk.org
Prieskum v Anglicku ukázal, že po
skenovaní čiarového kódu mobilom
dostane zákazník až v 91% nesprávnu
alebo nekompletnú informáciu o výrobku. Ak sa to týka zloženia a nutričných hodnôt, narúša to dôveru zákazníka k produktu, značke, obchodu, ako
aj k samotnej mobilnej aplikácii, ktorú
použil. Z prieskumu ďalej vyplýva, že:

formáciami môže len vyhrať. Musí však
existovať dohoda medzi výrobcom,
maloobchodníkom a poskytovateľom
technológie.

7 4 % zákazníkov považuje za veľmi
dôležité, aby boli informácie dôveryhodné,
38 % zákazníkov nekúpi produkt, ak
dostane nesprávne informácie,
35 % zákazníkov už nikdy nepoužije
aplikáciu, ktorá obsahuje nesprávne
údaje.
Počet používateľov mobilných aplikácií na vyhľadávanie a nakupovanie
sa každý rok strojnásobuje a nie sú
žiadne príznaky toho, že sa bude tento
vývoj meniť. Zároveň sa však rozrastá
aj množstvo nedôveryhodných zdrojov informácií.

Dňa 29. júna 2011 zorganizovalo
združenie GS1 Slovakia v hoteli Sheraton v Bratislave workshop s názvom
MobileCom Day 2011. Za okrúhlym
stolom sa zišlo 23 zástupcov rôznych
spoločností – Billa, COOP Jednota, DM
Drogerie Markt, Imber, Nestlé, Palma,
PharmINFO, martinus.sk, pricemania.sk,
SPU, Orange, Slovak Telekom – a médií – Markíza, JOJ, Hospodárske noviny, Moderní obchod, Lekárnické listy,
instore.sk. Na úvod združenie všetkým
zúčastneným priblížilo technológiu
MobileCom, teda ako je možné pomocou mobilného telefónu skenovať
čiarové kódy na výrobkoch a komunikovať s koncovým spotrebiteľom.
Zároveň predstavilo demo projekt
SkenTo, ktorý 15. 6. oslávil svoje prvé
narodeniny.

Z tohto dôvodu je poskytovanie
presných informácií o produktoch kritickou časťou vytvárania dôvery zákazníkov. Každý s dobrými digitálnymi in-

Podstatná časť workshopu bola venovaná všeobecnej diskusii o predstavenej technológii a prezentovaných
možnostiach jej využitia. Nešlo o pane-

•
•
•

„Najdôležitejšia je príjemná
skúsenosť spotrebiteľa s mobilnou aplikáciou, aby sa
v podstate na jedno kliknutie
dostal k informáciám, ktoré
ho zaujímajú.“
Michal Meško, martinus.sk
„Pokiaľ sa výsledky testov potravín akreditovanými skúšobňami budú uverejňovať
na jednom mieste, nebude
ich treba robiť opakovane pre
každého predajcu (odberateľa) či predajné miesto a budú
všetkým, vrátane koncových
spotrebiteľov, ľahko dostupné. Toto riešenie prinesie aj
ekonomické výhody.“
Irena Chrapanová, Imber
„Aj keď skenovanie čiarových
kódov mobilom je zaujímavá
myšlienka, je dôležité nájsť
vhodný biznis model, aby sa
čas a peniaze investované do
technológie nejako vrátili.“
Michal Šuster, Slovak Telekom
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Sieť EPC/RFID laboratórií
... sľubne sa rozvíjajúca spolupráca
V Európe v súčasnosti aktívne funguje niekoľko EPC laboratórií. Ich
hlavnou úlohou je podpora RFID a
technológie EPC (elektronický produktový kód). Spolu tvoria európsku sieť
EPC/RFID laboratórií.
Laboratóriá zastrešované organizáciou GS1 sú otvorené pre verejnosť,
sú nezávislé a neutrálne. To znamená,
že pri svojej činnosti neuprednostňujú
produkty jedného dodávateľa, ale snažia sa nájsť najlepšie možné riešenie.
Takisto sa zaväzujú zdieľať získané poznatky s celou komunitou a uplatňovať
ich v praxi.
Okrem vzájomnej výmeny informácií je nosnou myšlienkou skombinovať
lokálny dosah laboratórií v krajinách,
v ktorých sa nachádzajú, s príslušným
odvetvím a procesmi. Zároveň sa ich
práca snaží zohľadniť potreby domáceho trhu.
Jedným z cieľov je vytvoriť službu
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určenú pre obchodníkov, ktorí majú
v úmysle zahrnúť do svojich budúcich
RFID projektov obchodných partnerov
z ďalších európskych krajín. Ak chce
obchodník do svojho projektu zahrnúť dodávateľov napríklad z Rakúska,
Francúzska, Nemecka, Talianska, Poľska alebo Španielska, sieť európskych
EPC laboratórií je schopná podporiť
túto aktivitu prostredníctvom svojho
portfólia služieb, vrátane vzdelávania
a testovania kompatibility. Dodávatelia
môžu kontaktovať EPC laboratórium
vo svojej krajine, ktoré otestuje ich produkty, či sú v zhode s odberateľovými
požiadavkami.
Na Slovensku je v prevádzke tiež
jedno takéto laboratórium, ktoré je
v správe GS1 Slovakia. Jeho zástupcovia sa zúčastnili júnového stretnutia
EPC/RFID laboratórií, kde sa prejednávalo ďalšie smerovanie siete a vymieňali sa novinky o aktuálne prebiehajúcich projektoch a výsledkoch projektov
predošlých. Záber projektov je príliš ši-

roký, aby sme sa im venovali detailnejšie, môžeme však konštatovať, že rádiofrekvenčná identifikácia si našla cestu
aj do celkom zaujímavých odvetví, ako
sú napríklad domáce potreby, nábytok
a mestská hromadná doprava.
Zdieľanie informácií v rámci siete je
dobrou správou aj pre slovenské firmy. Ak totiž vznikne potreba aplikovať
technológie automatickej identifikácie
na Slovensku zatiaľ neovereným spôsobom, je možné, že niektorí partneri
sa už niečím podobným zaoberali. Tým
sa ušetria náklady a, samozrejme, čas.
Slovenské laboratórium v GS1 Slovakia je otvorené pre verejnosť a ak Vás
zaujímajú vyššie spomínané technológie alebo nové spôsoby ako dosiahnuť
vyššiu efektivitu a úsporu nákladov, ste
srdečne vítaní.
Kontakt: rfidlab@gs1sk.org
Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org

Európska únia v boji proti falošným liekom
... jednoznačná identifikácia pomocou GS1 štandardov
Výskyt falšovaných liekov je aj v EÚ
stále viditeľnejším problémom. V rámci
európskych štruktúr existuje niekoľko
pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú
riešením tohto problému a nazerajú
naň z niekoľkých uhlov pohľadu.
Falošné lieky môžeme zadeliť do
niekoľkých kategórií:
Vzhľadovo identické falošné lieky.
	Klony, ktoré sú takmer identické, len
s miernym rozdielom v balení.
	Diverzie – legálne lieky určené pre
iný trh (napr. pre humanitárnu pomoc).
	Originálne lieky upravené po prepustení.
	Lieky nepovolené v danej krajine.
	Produkty na nelegálne využitie
(napr. anaboliká).

•
•
•

votníckej organizácie (International
Medical Products Anti-Counterfeiting
Taskforce – IMPACT) zorganizovala
v spolupráci so Svetovou colnou organizáciou operáciu PANGEA III, ktorá
bola zameraná na boj proti webovým
stránkam ponúkajúcim nelegálne a
nebezpečné medicínske výrobky. Počas tejto operácie bolo zadržaných
viac ako 2 milióny tabliet, zrušených
bolo 297 internetových lekární, skontrolovaných 267 000 balíkov a zatknutých bolo 76 osôb.

Demo je súčasťou stratégie na boj
proti falošným liekom a zdravotníckym
pomôckam. Demo má ukázať všetkým
zainteresovaným stranám, že koncept
vytvorený Európskou komisiou bude
fungovať v ktorejkoľvek krajine EÚ.
Demo si môžu prísť pozrieť záujemcovia v rámci workshopov, ktoré sa budú
konať v štvrtom štvrťroku 2011 v ústredí EDQM v Štrasburgu.
V rámci dema sa budú používať
štandardy GS1, ktoré zabezpečujú interoperabilitu, jedinečnú identifikáciu

Úrad pre kvalitu liekov pod Európskou komisiou (European Directorate
for the Quality of Medicines - EDQM),
ktorého cieľom je prispieť k rozvoju základného ľudského práva na prístup ku
kvalitným liekom a zdravotnej starostlivosti sa rozhodol vytvoriť ukážkový
projekt, ktorý by mal preukázať výhody a možnosti systému na vysledovateľnosť liekov.

výrobkov, podporujú vysledovateľnosť
a chránia distribučný reťazec pred
vstupom falošných výrobkov. Projekt
vytvorí platformu pre celoeurópsky
systém, ktorý plne spĺňa požiadavky
pripravovanej smernice Európskej komisie na boj proti falošným liekom.

•
•
•

Do boja proti vstupu týchto výrobkov do distribučného reťazca sú zapojené colné úrady, polícia, zástupcovia
liekových agentúr, INTERPOL a mnoho
ďalších.
Najväčší problém predstavujú internetové lekárne. Zo štatistiky USA len
2 % všetkých internetových lekární
dodržiava všetky zákony a nariadenia
pri výdaji liekov na predpis. Ďalších
5 % dodržiava legislatívu čiastočne,
ale ešte nenapĺňa skutkovú podstatu
trestného činu. Zvyšných 93 % lekární
je nelegálnych – nemajú povolenie na
prevádzku, predávajú lieky s nejasným
pôvodom, vydávajú lieky na predpis aj
bez jeho predloženia a pôvod lekárne
sa nedá dohľadať. Tieto lekárne zvyčajne lákajú zákazníkov na výrazne nižšiu
cenu, ako je zvyčajné.
Skupina pre boj proti falšovaniu medicínskych produktov Svetovej zdra-

Ladislav Janco
janco@gs1sk.org
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Návšteva z Ekonomickej univerzity
... aktuálne informácie pre pedagógov
Jednou z aktivít združenia GS1 Slovakia je spolupráca so slovenskými
univerzitami. Ako organizácia sa snažíme zostať v kontakte s akademickým
prostredím a tento kontakt chápeme
ako prínos pre obe strany.

V máji nás navštívili pedagógovia
z Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru Obchodnej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Predmetom ich
návštevy bolo získať najnovšie informácie z oblasti automatickej identifi-

kácie a štandardizácie. Poskytli sme im
preto informácie o probléme kvality
čiarových kódov, o nových čiarových
kódoch, s ktorými sa spotrebitelia
môžu stretnúť v budúcnosti, o našich
aktivitách týkajúcich sa používania
mobilných telefónov ako snímačov
čiarového kódu, serializácii v zdravotníctve a vývoji v oblasti rádiofrekvenčnej identifikáce. Všetky tieto poznatky,
dúfame, pomôžu skvalitniť vzdelávací
proces na spomínanej univerzite.
Súčasťou návštevy bola aj návšteva
Laboratória automatickej identifikácie
tovaru a služieb, kde si pedagógovia
mohli spomínané technológie pozrieť
na vlastné oči a dokonca si aj vyskúšať
nakúpiť pomocou celoslovensky jedinečnej pokladne s RFID.
Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org

EDI okienko
... COOP Jednota rozširuje nasadenie EDI komunikácie do
ďalších procesov
Obchodná skupina COOP Jednota
na Slovensku v posledných rokoch intenzívne pracuje na zefektívnení riadenia svojej maloobchodnej siete s viac
ako 2 400 predajňami. Významnú
úlohu v tomto úsilí zohráva aj projekt
elektronickej EDI komunikácie s dodávateľmi.
Dnes už má viacero regionálnych
družstiev COOP Jednota EDI riešenie
v ostrej prevádzke. Zavádza sa predovšetkým v procesných oblastiach
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objednávania, dodania tovaru a fakturácie. Okrem základných správ ORDERS (objednávka), DESADV (dodací
list) a INVOIC (faktúra) sa zavádzajú aj
kontrolné správy CONTRL (všeobecná
kontrolná správa), AUTACK (potvrdenie
autorizácie), APERAK (potvrdenie prevzatia) a COMDIS (obchodná námietka). Tieto správy umožňujú skrátiť čas
potrebný na overenie faktúr a zároveň
automaticky upovedomiť dodávateľa
o zistenej chybe na faktúre. Dodáva-

telia sa tak k peniazom za svoj tovar a
služby dostávajú oveľa skôr ako v minulosti.
Skupina COOP Jednota ako prvá na
Slovensku zavádza novšiu verziu EDI
správ štandardu EANCOM 2002 (EDIFACT D.01.B). Okrem rozšírených možností pri využívaní jednotlivých EDI
správ umožňuje tento formát i splnenie všetkých európskych a slovenských
legislatívnych požiadaviek. Všetky tie
družstvá COOP Jednota, ktoré v sú-

časnosti ešte využívajú staršiu verziu
štandardu, budú postupne prechádzať
na novú.
V roku 2010 realizovala spoločnosť
EDITEL SK s.r.o. pre skupinu COOP Jednota úvodnú analýzu k projektu EDI,

ako aj jeho neskoršiu implementáciu.
V súčasnosti prebieha ďalšia etapa
analýzy pre oblasť vrátenia a reklamácie tovaru, ktorú realizuje rovnaká spoločnosť. Primárnym cieľom analýzy je
definícia dátovej štruktúry pre správu

RETANN (oznámenie o vrátení tovaru).
Touto EDI správou bude následne pokrytá ďalšia významná procesná oblasť
- reklamácie.
Ing. Štefan Sádovský

Základné princípy koučovania a ich využitie
v manažérskej praxi
... tím žilinských koučov ZAKO
Radi by sme priblížili koučing (vyslovujeme „koučing“, nie „kaučing“) ako
špecifickú a modernú metódu dosiahnutia úspechov, odlišnú od bežného
vzdelávania či poradenstva - konzultingu. Kouči ňou pomáhajú manažérom
riešiť problémy, rozhodovať sa a inak
sa rozvíjať. Manažéri zas nadobudnuté
koučovacie zručnosti používajú, aby
lepšie pomohli svojim podriadeným
nájsť vlastné riešenia úloh, problémov
alebo pri výzvach, ktorým čelia.

Princípy koučovania
Koučing v čistej podobe neposkytuje rady, ani nové vedomosti či zručnosti, nie je to tréning, ani zážitkové
školenie.

Sila otázok
Dobrého kouča spoznáte aj podľa
otázok, ktoré kladie. Skúsenosti hovoria, že keď položíme otázku, na ktorú
klient nevie hneď odpovedať, je to
signál, že intenzívne premýšľa, a teda
pracuje. Klienti pri tom zvyknú pozna-

menať, že „to je dobrá otázka“ alebo
„nad tým som ešte nepremýšľal“ a pod.
Je to okamih, kedy klient vstupuje do
ešte neprebádaných oblastí svojich
myšlienok a je otvorený vlastnej neobmedzenej kreativite. Práve tu sa môže
koučovaný manažér naučiť klásť tie
„dobré koučovské otázky“, aby našiel
potenciál a vlastné riešenia u svojich
podriadených.

Prínosy koučovania
Koučing sa dotýka významov, spája
ich do nových súvislostí, spochybňuje to, čo je pre niekoho samozrejmé
a nachádza nové, predtým netušené
možnosti. Umožňuje koučovanému
uvedomovať si veci a princípy práce, ktoré robieval občas a intuitívne.
Vďaka koučingu ich teraz môže robiť
cielene a systematicky. Zefektívni tak
svoju prácu robením toho, čo je užitočné a opustením návykov, ktoré nie
sú efektívne. S koučom objavíte rezervy, príklady dobrých skúseností, ktoré
sa dajú využiť aj na riešenie aktuálneho
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problému, ktorý je hoci aj iný, než ten,
ktorý ste úspešne vyriešili v minulosti.
V prípade manažéra, ktorý využíva
koučovacie zručnosti pri práci so svojimi podriadenými je prínosom lepšia
motivácia, preberanie zodpovednosti,
väčší výkon a efektívnosť, ako aj lojalita zamestnancov, ktorým tento štýl
manažmentu pomáha rýchlejšie sa
rozvíjať.
Pokiaľ ste manažér alebo koordinátor tímu alebo len človek, ktorý si je
vedomý svojho potenciálu, ktorý ešte
naplno nerozvinul, či dlhšie riešite situácie, ktoré vás zaťažujú, tak ste tým
správnym kandidátom na koučing.
Vyskúšajte to. Žilinskí kouči ZAKO robia individuálne a tímové koučovanie
a organizujú pravidelné workshopy
koučovacích zručností pre manažérov.
Viac informácií na www.kouci.sk.
Zlatica M. Stubbs, BA, ACC
Mgr. Peter Seemann, PhD.
PhDr. Mgr. Jarmila Kurhajcová

Nanterská 23
010 08 Žilina
T +421 41 565 11 85
F +421 41 565 11 86
E info@gs1sk.org
www.gs1sk.org
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Kontrola kvality
čiarových kódov EAN
Vytvoriť kvalitný a čitateľný čiarový kód vyžaduje určitú úroveň poznatkov. Môžete sa
spoliehať na softvér alebo na prácu grafika, ale pokiaľ neviete sami posúdiť úroveň
kvality, nikdy nebudete mať istotu, či je na vašom výrobku čitateľný čiarový kód.

AKCIA JÚL - AUGUST
3 vzorky vyhodnotíme zadarmo
Čo je kontrola kvality
Čiarový kód sa skenuje špeciálnym zariadením – verifikátorom. Keď čiarový kód vyhovie
testovaniu, potom ho prečíta každý skener. Ak by ste posudzovali čitateľnosť čiarového
kódu skenerom v najbližšom obchode, potom nedostanete rovnaký výsledok a môže sa
stať, že v inom obchode sa čiarový kód nebude dať skenovať.

Ako postupovať

Na našu adresu doručte finálny výrobok alebo štítok.
• Vzorku
a pošleme Vám ju späť s protokolom o tom, či čiarový kód
• vyhovujevyhodnotíme
alebo nie. Ak nevyhovuje, potom posielame aj odporúčanie, ako zvýšiť jeho
kvalitu.

kontakt

Marianna Revallová, GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina
tel.: 041 565 11 85, 0918 844 142, e-mail: revallova@gs1sk.org

