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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia

Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
zaiste ste si všimli, že čoraz viac dokumentov dostávame v elektronickej podobe. Niekedy sa nám to nepáči, lebo strácame ten
pocit, že máme doklad. Na papieri, s pečiatkou a natrvalo. Skutočnosťou však je, že tak, ako sa mení život okolo nás, spoločnosť, tak
sa mení aj spôsob komunikácie. Zjednodušuje sa, zlacňuje, zrýchľuje. Aby toto všetko platilo, musí byť komunikácia aj spoľahlivá.
A práve o spoľahlivosti a dôveryhodnosti dokumentov sa môžete dozvedieť z našich príspevkov v tomto čísle nášho časopisu.

Starostlivosť o nových členov
... zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb
Združenie GS1 Slovakia (EAN Slovakia, s.r.o.) od druhej polovice roka 2011
zisťuje spokojnosť nových členov s poskytovanými službami. Po úspešnej registrácii a pridelení kódového označovania tovarov čiarovým kódom, manažér registrácie GS1 Slovakia telefonicky
kontaktuje nového člena s vopred
pripravenými otázkami o spokojnosti
a kvalite pridelených čiarových kódov.
Naši členovia majú možnosť týmto
spôsobom vyjadriť svoj názor na poskytnuté služby a získať viac informácií.
Od začatia tohto projektu sme kontaktovali celkom 128 nových členov,
z ktorých väčšina je spokojná s poskytnutými službami a nemajú ďalšie požiadavky. V prípade potreby nás však
budú kontaktovať.
Medzi najčastejšie otázky nových
členov po pridelení čiarových kódov
možno zaradiť:
„Pridelili ste mi čiarový kód, čo ďalej?“
Po pridelení čiarového kódu je po-
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trebné vytvoriť databázu svojich výrobkov a priradiť k nim čiarový kód.
K tomu je vytvorená internetová aplikácia EANonline, www.gs1sk.org/
eanonline. EANonline slúži na zapisovanie názvov výrobkov ku všetkým
kódom EAN, upravovanie kontaktných
údajov a zmeny v zmluve. Názov výrobku s prideleným EAN kódom sa následne zadá grafikovi/tlačiarovi.
„Ako sa vypočíta kontrolná číslica
z prideleného rozsahu EAN kódov?“
Kontrolná číslica je automaticky vy-

generované číslo z predchádzajúcich
čísel, ktoré vypočíta softvér, generujúci
čiarový kód. Kontrolnú číslicu je možné
vypočítať aj na www.gs1.sk/technicka-podpora.
„Ako zabezpečím kvalitu tlače EAN
kódov?“
Kvalita čiarových kódov je jednou
z dôležitých podmienok vzájomnej
spokojnosti výrobcu/distribútora a
obchodníka. Jednou z možností, ako
zabezpečiť kvalitu tlače, je zaslanie
vzorky priamo na adresu GS1 Slovakia,

128 kontaktovaných členov
35 nových
členov potrebuje
doplňujúce informácie
93 členov
je spokojných

kde vzorku vyhodnotíme a zašleme
s protokolom o tom, či čiarový kód vyhovuje alebo nie. Kvalita tlače je v súlade s ISO/IEC 15420. Viac informácií je
na www.gs1.sk/down/kvalita.pdf.
Nové informačné publikácie
Po registrácii nového člena poštou
zasielame informačnú zložku, ktorá
obsahuje okrem potrebných dokumentov a podpísanej zmluvy aktuálne
informačné letáky:

•
•
•

E ANonline – internetová služba na
evidenciu pridelených kódov a zmeny v zmluve.
Vyrobené na Slovensku – možnosť
bezplatne získať právo na používanie logotypu Vyrobené na Slovensku, viac info na www.vns.sk.
Kontrola kvality čiarových kódov
EAN – bezplatná kontrola 3 vzoriek
čiarového kódu do 12 mesiacov od
uzatvorenia zmluvy.

Všetky aktuálne publikácie sú dostupné v elektronickej podobe na
www.gs1.sk/brozury-gs1, prípadne si
ich môžete vyžiadať poštou, emailom
alebo telefonicky na sekretariáte združenia GS1 Slovakia.

Stanislava Rudincová
rudincova@gs1sk.org

Elektronický podpis
... zmeny a novinky
Od roku 2009, kedy sme sa stali partnerom certifikačnej autority Disig, a.s a
začali vydávať certifikáty potrebné pre
elektronické podpisovanie, došlo k viacerým zmenám a to nielen zmenám
legislatívnym, ale aj zmenám v našom
portfóliu produktov.
Okrem vydávania jednoročných certifikátov pre účely zaručeného elektronického podpisu vydávame certifikáty
viacročné, a to dvoj- a trojročné. V praxi to znamená, že dva, poprípade tri
roky nemusíte chodiť certifikát osobne
obnovovať do príslušnej registračnej
alebo certifikačnej autority. Zároveň,
ak používate aplikáciu QSign, táto je
funkčná po dobu trvania platnosti
konkrétneho certifikátu, čiže ani túto
aplikáciu nemusíte obnovovať každoročne. Vydávanie viacročných certifikátov sa však netýka osobných certifikátov, používaných na podpisovanie
elektronických faktúr alebo e-mailov.
Tie zostávajú platné maximálne jeden
rok. Cenník týchto produktov nájdete
na stránke firmy Disig, a.s. V budúcnosti tiež plánujeme stať sa distribútormi
aplikácie pdfSigner, ktorá je určená na
podpisovanie pdf dokumentov elektronickým podpisom (týka sa hlavne
elektronických faktúr).

Stále rastie počet inštitúcií,
pri ktorých sa dá využiť podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom. Spravidla
sú to tie organizácie, ktoré sú
uvedené na stránke Národného bezpečnostného úradu
v sekcii Elektronický podpis a
ktoré majú zavedenú elektronickú podateľňu. Aj keď však
inštitúcia takúto podateľňu má, neznamená to, že už má sprevádzkované prijímanie elektronických dokumentov a
či takto doručené dokumenty vôbec
uznáva. Preto odporúčame pred tým,
než do elektronickej podateľne niečo
odošlete, overiť si jej funkčnosť a podmienky.
Aktuálne je možné niektoré úkony
voči Daňovej správe robiť len elektronicky. Týka sa to hlavne súhrnných
výkazov DPH (pre subjekty obchodujúce s EÚ) a žiadostí o vrátenie DPH
(rovnako z krajín EÚ). Pri Colnej správe
je to komunikácia o vývoze a dovoze:
od 1. januára 2011 sú všetky prepravy tovarov podliehajúcich spotrebnej
dani prepravovaných v režime pozastavenia dane realizované len v rámci
systému EMCS, to znamená len elektronicky.

Od 1. januára 2012 mala platiť povinnosť doručovať podania daňovému
alebo colnému orgánu len elektronicky, a to pre všetkých platcov DPH. Podľa § 14 Daňového poriadku platného
od 1. 1. 2012 by tým vznikla povinnosť
podávať daňové priznania elektronicky, podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Na základe pripomienkového konania to však bude možné aj
bez ZEP. Aj tak však odporúčame zvážiť
výhody komunikácie so zaručeným
elektronickým podpisom, kde nehrozí,
že zmeškáte dokladaciu lehotu a je to
bezpečnejší a istejší spôsob doručovania. Zároveň odporúčame pravidelne
sledovať stránku Daňového riaditeľstva kvôli zmenám a inštrukciám.
Renáta Sližová
Miroslava Štaffenová
epodpis@ean.sk
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GS1 Slovakia na európskom fóre pre
e-fakturáciu
... hlavné myšlienky z Európskej komisie

Podľa výpočtov Európskej
komisie sa zavedením
elektronickej fakturácie
ušetrí v priebehu šiestich
rokov až 240 miliárd EUR.

služby. Filozofia e-fakturácie hovorí o tom, že štruktúrované e-faktúry
prispejú k optimalizácii obchodných
procesov od uskutočnenia nákupu
až po jeho zaplatenie, keďže fakturačné dáta budú zasielané, prijímané a
spracovávané výhradne elektronicky,
bez manuálnych zásahov. V súčasnosti uplatňovaný fakturačný proces je
zložitý, zdĺhavý a nákladný najmä pri
cezhraničných operáciách a špeciálne
pre malé a stredné podniky.

súkromného sektora a ďalších zainteresovaných skupín z jednotlivých členských štátov EÚ.
Odhady hovoria, že v EÚ podniká
spolu až 23 miliónov malých a stredných podnikov, ktoré slúžia ako zdroj
tvorby pracovných miest a rastu hospodárstva. Zavedenie elektronickej
fakturácie má prispieť k zvýšeniu ich
konkurencieschopnosti vďaka optimalizácii procesov a zníženiu výdavkov
v administratíve.

Ciele komisie sa majú naplniť vytvorením multi-účastníckych fór v jednotlivých členských krajinách, ktoré
budú na národnej úrovni koordinovať
zavádzanie e-fakturácie do jednotlivých zložiek verejného sektora a do
obchodných vzťahov G2B (medzi verejným sektorom a privátnym) a B2B
(v rámci privátneho sektora). Veľká časť
členských krajín, vrátane Slovenska,
má tieto fóra už zostavené, dokonca
niektoré sú aktívne už niekoľko rokov.

Dňa 13. 9. 2011 sa v Bruseli uskutočnilo prvé stretnutie novej pracovnej skupiny pri Európskej komisii
- Európskeho multi-účastníckeho fóra
k elektronickej fakturácii. Stretnutia
sa zúčastnili zástupcovia verejného aj

S poverením Ministerstva financií SR zastupoval slovenský
súkromný sektor zamestnanec GS1 Slovakia - Martin Beňo.
Cieľom Európskej komisie je dosiahnuť, aby na vnútornom európskom
trhu do roku 2020 elektronická fakturácia prevážila nad klasickou papierovou
fakturáciou, o čom hovorí aj oznámenie KOM/2010/0712 – Využívanie výhod elektronickej fakturácie v Európe.
Oznámenie ráta s myšlienkou poskytovania fakturačných dát v elektronickej
podobe v štruktúrovanom formáte,
ktorý by umožnil podnikateľom ťažiť
z menšieho oneskorenia pri prijímaní
platieb, tiež z menšieho počtu chýb a
znížených nákladov na tlač a poštové
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V krajinách EÚ sa používané elektronické formáty široko diverzifikujú a
často sa používa len formát PDF. Preto
je aj jedným z cieľov komisie vytvoriť
spoločný európsky štruktúrovaný formát, ktorý by sa používal vo všetkých
krajinách. Aj úroveň využívania e-fakturácie je v členských krajinách značne
odlišná. Niekde dnes presahuje úroveň

50 % (Portugalsko, Fínsko, Holandsko),
pričom inde dosahuje minimálne
úrovne (Cyprus, Bulharsko, Rumunsko).

Európska komisia sa
zameriava primárne na
textilný, automobilový,
turistický a potravinársky
priemysel, ako aj dopravu a
logistiku.
Pozitívnym faktom je, že podiel elektronických dokumentov v členských
krajinách EÚ neustále rastie.
V rámci stretnutia bolo identifikovaných niekoľko bariér: najmä nedostatočná legislatívna základňa a koordinácia vo verejnej správe, absencia usmernení pri archivácii elektronických
dokumentov, nedostatočné znalosti
tejto technológie u verejných inštitúcií
a nedostatočná definícia autenticity
pôvodu a integrity obsahu pri cezhraničných transakciách.

Úspešné doriešenie problematiky bude vyžadovať
predovšetkým správne nastavenie legislatívnych rámcov
členských štátov EÚ.

Existuje viacero príkladov, ktoré
môžu slúžiť ako inšpirácia:
V Grécku prijali národnú stratégiu, ktorá stanovuje podmienky pri
transporte tovaru, kedy sú povinné
e-faktúry. Do legislatívy sa tiež zaviedla formulácia, ktorá stanovuje - čo je
už raz elektronicky evidované v informačnom systéme, nemalo by sa tlačiť.
Štátni audítori vykonávajú kontroly
len elektronicky a na diaľku, nikdy na
mieste. Každý podnikateľ od určitého
obratu musí byť schopný vyprodukovať e-faktúru.

V Holandsku majú zriadený centrálny „hub“, ktorý slúži na prijímanie e-faktúr pre verejnú správu, čo je stanovené
aj v zákone. Do roku 2014 plánujú mať
80 % všetkých faktúr pre verejnú správu v elektronickej forme.
Portugalsko malo v zákone prvú
zmienku o elektronickej fakturácii už
v roku 1999. Prakticky sa začala rozširovať e-fakturácia až po ďalších úpravách
legislatívy v roku 2003. V roku 2008 až
polovica orgánov verejnej správy bola
schopná prijímať e-faktúry v štruktúrovanom formáte. V súčasnosti sa pripra-

vuje legislatíva, ktorá uzákoní zasielanie faktúr výhradne elektronicky.
GS1 Slovakia je okrem spomínaného medzinárodného fóra aj súčasťou
národného fóra pre elektronickú fakturáciu na Slovensku. Jeho cieľom je
preniesť skúsenosti so súkromného
sektora do verejného a pritom nenarušiť existujúce infraštruktúry pre elektronickú výmenu údajov (EDI) v súkromnom sektore.
Martin Beňo
beno@gs1sk.org

Výrobky s premenlivou hmotnosťou a EDI
... treba im prideliť aj kódy s prefixom 858
a) ak máte pridelený rozsah kódov
s prefixom 858, potom z rozsahu
kódov, ktorý máte pridelený vyberiete najbližšie voľné číslo a priradíte
ho váhovému výrobku.
b) ak nemáte pridelený rozsah kódov
s prefixom 858, prostredníctvom
služby EANonline na našej stránke www.gs1sk.org vytvoríte v časti
Zmeny v zmluve žiadosť o pridelenie nových kódov EAN-13 a vyberiete si jednu z ponúkaných možností.
Vytlačený a podpísaný dokument
pošlete na našu adresu a my pridelíme požadované kódy. Následne pridelíte každému váhovému výrobku
kód s prefixom 858.
Ak vyrábate výrobky s premenlivou
hmotnosťou a komunikujete s vašimi
obchodnými partnermi elektronicky,
potom je tento článok určený práve
vám.
Pri zasielaní objednávok, faktúr, či
dodacích listov elektronicky pomocou EDI je nevyhnutná jedinečná
identifikácia produktu. Za identifikačné číslo produktu sa považuje
GTIN a to znamená, že ak sú vaše

výrobky označené váhovými kódmi
s prefixami 27, 28 alebo 29, potom
tieto čísla nemôžete používať v elektronickej komunikácii.
Ako postupovať?
Ku každému váhovému výrobku potrebujete pre potreby elektronickej komunikácie prideliť vlastné GTIN - EAN
kód s prefixom 858. Nastať môžu dve
situácie:

POZOR! Tento „EAN kód“ sa ale nebude tlačiť formou čiarového kódu na
žiadny výrobok. Číslo bude figurovať
len v databáze a používať sa bude pri
zalistovaní výrobku a následnej výmene dokumentov.
Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org
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Štandardy EPCglobal
... globálne, dostupné, tvorené používateľmi
EPCglobal je jednou z aktivít neziskovej organizácie GS1, ktorá podporuje prijatie elektronického produktového kódu a súvisiacich štandardov,
ktoré prispievajú k lepšej vzájomnej
informovanosti v rámci distribučného reťazca. Vo všeobecnosti majú tri
úlohy: uľahčovať výmenu informácií a
samotných fyzických objektov medzi
obchodnými partnermi; podporovať
rozvoj trhu s komponentmi pre RFID
systémy a zavádzanie inovácií.
Elektronický produktový kód, čo je
základný prvok systému štandardov,

označuje fyzické objekty spôsobom
zrozumiteľným pre všetky zúčastnené strany. Ďalšie špecifikácie zahŕňajú
štandardy pre RFID zariadenia a dátové
štandardy, ktoré stanovujú pravidlá pre
kódovanie EPC na týchto zariadeniach.
Spolu tvoria súbor pätnástich dokumentov. Tento súbor je navrhnutý
a zostavený tak, aby spĺňal potreby
všetkých koncových používateľov,
od minimálnej pilotnej implementácie zavedenej v rámci používateľových štyroch stien, až po globálnu
implementáciu zahŕňajúcu množstvo

podnikov na rôznych kontinentoch.
Štandardy poskytujú kľúčovú sadu
dátových typov a funkcií, ale tiež poskytujú niekoľko nástrojov, pomocou
ktorých je možné túto sadu rozšíriť tak,
aby spĺňala potreby konkrétneho priemyselného odvetvia alebo aplikačnej
oblasti.
EPCglobal sa zaoberá zberom informácií od jednej spoločnosti alebo od
viacerých spoločností a sprístupňovaním týchto informácií tým stranám,
ktorých tieto dáta zaujímajú a sú autorizované k tomu, aby ich dostávali
(odoberali). Základným princípom
je, že každý koncový používateľ, ktorý dáta zbiera, je ich vlastníkom a má
plnú kontrolu nad tým, kto k nim má
prístup. Zároveň tento systém nepredpokladá, že koncoví používatelia budú
odosielať svoje dáta (teda dáta, ktoré
získajú označovaním položiek, snímaním položiek alebo ďalším spracovaním takto získaných informácií) do
nejakej zdieľanej databázy, ktorú bude
prevádzkovať tretia strana. Naopak,
koncový používateľ, ktorý dáta vytvára
si ich necháva a zdieľa ich iba s tými,
ktorých si vyberie. Koncový používateľ
si môže zvoliť posielať dáta do zdieľanej databázy tretej strany, ak je to ten
najefektívnejší spôsob, ako napĺňať
svoje ciele. V súčasnosti sa na medzinárodnej úrovni zostavuje štandard,
ktorý bude pomáhať používateľom
nájsť dáta, ktoré potrebujú, kdekoľvek
sa tieto môžu nachádzať. Spomínaný
štandard so volá ONS alebo Object
Name Service (Služba pre pomenovanie objektov) a mal by byť hotový do
konca tohto roku.
Najnovšie pribudli do systému štandardov pre zber a zdieľanie informácií
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s použitím technológie rádiofrekvenčnej identifikácie ďalšie dva:
GS1 EPC HF RFID protokol pre vzdušné rozhranie 2.0.3
GS1 EPC Hlavička pre letecký priemysel a obranu (aktualizovaný štandard)

•
•

Špecifikácia GS1 EPC HF je doplnením štandardov EPCglobal, ktoré
umožňujú firmám identifikovať, zbierať a zdieľať informácie o produktoch
za pomoci RFID technológie a tak
sprehľadniť svoje logistické procesy.
Potreba tejto novej špecifikácie mala
pôvod v zdravotníctve a probléme

bezpečnosti pacientov. Je navrhnutá
tak, aby sa používala na označovanie
jednotlivých položiek s vyššou rýchlosťou snímania oproti starším HF
systémom. EPC HF špecifikácia v2.0.3
je spätne kompatibilná so staršími HF
systémami (ISO 15693).
GS1 EPC Hlavička pre letecký priemysel a obranu je obsiahnutá v nových verziách Štandardu pre dáta na
tagu a Štandardu pre preklad dát na
tagu. Táto hlavička umožní leteckému
priemyslu a obrane používať ich súčasné identifikačné systémy v EPC apliká-

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra spojov

ciách a rovnako umožní prijatie efektívnejších kontrolných mechanizmov.
Hlavička GS1 EPC je výsledkom spolupráce so sektorom leteckého priemyslu a obrany, vrátane organizácií
ako je NATO, americké Ministerstvo
obrany a ATA (Americká prepravná
asociácia). Umožňuje používať EPC/
RFID pre sledovanie komponentov
lietadiel v otvorených systémoch a tak
zvyšovať efektivitu, eliminovať únik informácií a zavádzať inovácie.
Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org

Tematické zameranie:
TECHNOLÓGIE AUTOMATICKEJ
IDENTIFIKÁCIE A ZACHYTÁVANIE
ÚDAJOV (AIDC)
TRANSFER POZNATKOV ZÍSKANÝCH
Z NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ DO PRAXE

Vás pozývajú na konferenciu DONT 2011,
ktorá sa koná pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity v Žiline
prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.

30. novembra 2011, 8:30 hod.

SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA
A MOBILITA V IT
APLIKÁCIE V OBLASTI TECHNOLÓGIÍ
AUTOMATICKEJ IDENTIFIKÁCIE

Poľovnícky hotel Diana, Terchovská dolina, Stráža
„http://polovnickyhotel.sk“

DAY OF NEW TECHNOLOGIES

Viac na http://dont.uniza.sk
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ŠKOLENIE

GS1 BASIC
Úlohou školenia je naučiť účastníkov, ako postupovať pri identiﬁkácii
obchodných jednotiek, tak maloobchodných,
ako aj veľkoobchodných, ako prideľovať čísla,
v akých prípadoch čísla ponechať a v akých
ich zas zmeniť. Osobitnú pozornosť venujeme
technickým požiadavkám na kvalitu čiarových
kódov, poukážeme na faktory, ktoré najčastejšie
ovplyvňujú ich čitateľnosť a môžu mať negatívny
dopad na celý distribučný reťazec.

PRINESTE SI SO SEBOU 3 VÝROBKY
Z VAŠEJ PRODUKCIE A POMOCOU VERIFIKÁTORA
A ZÍSKANÝCH VEDOMOSTÍ
SA NAUČÍTE
OHODNOTIŤ KVALITU ČIAROVÝCH KÓDOV
NAJBLIŽŠÍ TERMÍN V BRATISLAVE

15. 11. 2011

HOTEL MEDIUM, TOMÁŠIKOVA UL. 34
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY V ŽILINE

10. 11. 2011 a 7. 12. 2011
GS1 SLOVAKIA, NANTERSKÁ 23

Zaregistrujte sa na info@ean.sk
najneskôr 1 týždeň pred konaním školenia.

Podrobné informácie nájdete na www.ean.sk
alebo kontaktujte 0911 868 858

