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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
je dvadsať rokov v živote firmy veľa alebo málo? Ťažko povedať. Združenie GS1 Slovakia sa ich dožilo bez veľkých afér a
našlo si svoje stabilné miesto. Nebolo to však všetko také jednoduché ako by sa zdalo. Dostávame pochvaly za našu prácu,
ale aj nepríjemné listy, ktorých je však našťastie veľmi málo. Obhajovali sme našu existenciu na Slovensku, no v súčasnosti už máme svoje pevné miesto nielen doma, ale aj v regionálnom európskom zoskupení. Preberáme najnovšie štandardy
v dodávateľskom reťazci a prehovárame miestnych podnikateľov, aby ich používali a uľahčili si podnikanie. Nedarí sa nám
to však tak, ako by sme si priali. Aj napriek tomu sme v porovnaní s okolitými krajinami v niektorých sektoroch ďaleko vpredu. Inde ale zaostávame. Ak sa má nová myšlienka presadiť, musí byť nielen dobrá, ale musí byť aj v správnom čase. Preto
sme nedokázali mnohé naše projekty presadiť. Poučili sme sa a sme teraz omnoho opatrnejší. A tak by sme chceli pokračovať aj naďalej.

Valné zhromaždenie
... správa a uznesenie
Dňa 10. apríla 2014 sa v zmysle
Stanov združenia uskutočnilo valné
zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom združenia. Na valnom zhromaždení boli prítomní a zastúpení
členovia s celkovým počtom hlasov
2021 a v podľa rokovacieho poriadku bolo uznášaniaschopné.
Na Valnom zhromaždení odznela podrobná správa o stave a riešení jednotlivých úloh a projektov, na
ktorých sa podieľajú zamestnanci.
Riaditeľ združenia informoval o stave hospodárenia a čerpania rozpočtu. Kontrolným orgánom združenia je revízna komisia, ktorá vykonáva pravidelné kontroly niekoľkokrát
ročne podľa požiadaviek správnej
rady. Súhrnnú správu o revíznej komisie predniesol jej predseda, pán
Štefan Mráz.
Valné zhromaždenie prijalo správu o činnosti združenia GS1 Slova-
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kia, správu o hospodárení a správu
revíznej komisie za obdobie 2012
a 2013. Jedným z bodov programu
bola voľba členov správnej rady. Na
nasledujúce dvojročné obdobie boli
jednohlasne zvolení pán Ján Bilinský z COOP Jednota Slovensko, s.d.
a pán Pavel Šiarnik zo spoločnosti
KZLM-TILIA, s.r.o.

Podrobné informácie o činnosti
združenia nájdete vo výročnej správe, ktorú sme zasielali poštou každému členovi združenia. Elektronickú
verziu výročných správ nájdete na
našej stránke www.gs1sk.org v časti služby / publikácie.
Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org

Jar v znamení konferencií
... Samoška, LOG-IN
Vzhľadom na vývoj štandardov považujeme za nevyhnutné hľadať rozmanité spôsoby šírenia noviniek medzi odbornou verejnosťou. Ako partneri sme sa zúčastnili konferencie Samoška, ktorá sa konala 19. – 20. marca
2014 v Košiciach. Túto konferenciu organizuje spoločnosť ATOZ dvakrát ročne a je fórom zdieľania informácií medzi výrobcami a obchodníkmi.
Pre účastníkov sme pripravili informačný stánok, kde mali možnosť odskúšať si fungovanie čiarového kódu
GS1 DataBar. K dispozícii boli rôzne
reálne výrobky s rôznymi dátumami
spotreby, pokladničný systém a lineárny skener. Každý záujemca si mohol
zoskenovať čiarový kód sám a na vlastné oči sa presvedčiť, že výrobok po
dátume spotreby sa nedá predať.
Prednáška o praktickom využití kódu
GS1 DataBar odznela za podpory vedúceho oddelenia IT COOP Jednota
Martin, s.d., pána Dušana Lichnera,
ktorý sprostredkoval skúsenosti o zavádzaní kódu do praxe.

Ďalšiu novinku, ktorú
sme predstavili je databáza
NAŠEPOTRAVINY.INFO, ktorá je nástrojom pre výrobcov,
ako splniť požiadavky Nariadenia EÚ 1169/2011 pri predaji výrobkov cez internet.
Každý výrobca je v zmysle
tohto nariadenia zodpovedný za dáta o svojich výrobkoch, ktoré sa objavujú v najrôznejších internetových obchodoch, na ktoré nemá
priamy dosah. Pre účastníkov bola k dispozícii databáza, ktorú si mohli prezrieť cez
rozhranie koncového používateľa ako aj rozhranie vlastníka dát.
Koncom mesiaca sa v Bratislave konala konferencia LOG-IN, ktorá je obsahovo zameraná najmä na oblasť logistiky. Vzhľadom k tomu, že kód GS1 DataBar je už aj voľne otvoreným štandardom pre značenie distribučných balení, prispeli sme do programu prednáškou o možnostiach využitia tohto

typu čiarového kódu na kartónových
baleniach.
Každý pracovný deň máme otvorené dvere do nášho Laboratória, kde si
môže každý odskúšať kód GS1 DataBar,
databázu NašePotraviny a samozrejme
aj rádiofrekvenčnú identifikáciu a kontrolu kvality čiarových kódov.



Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org

Naše potraviny MINI
... nová možnosť zaregistrovania výrobku do databázy už čoskoro
Pre uľahčenie zapojenia sa do projektu Naše potraviny už v krátkom čase
pripravujeme zjednodušenú možnosť
ako dostať údaje o vašich výrobkoch
do databázy.
V štandardnej verzii je nám potrebné zaslať vzorku výrobku, my opíšeme údaje, nafotíme dve fotografie a
vytvoríme 360° prezentáciu každého

produktu. Ako výrobcovia a majitelia obchodných značiek už máte často kvalitné fotografie a všetky údaje o výrobkoch v elektronickej podobe. V pripravovanej verzii Naše potraviny MINI dokážete zadať všetky údaje
sami, bez potreby zasielať nám vzorku výrobku. Veľmi jednoduchým spôsobom budete môcť zadať údaje a fotografie do databázy Naše potraviny

a následne údaje spravovať a upravovať.
Stále zostane v ponuke aj štandardný spôsob, pri ktorom sa nemusíte o
nič starať, len nám zašlete vzorku a následne skontrolujete a potvrdíte správnosť údajov.

Ladislav Janco

janco@gs1sk.org
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Prečo sa zapojiť do projektu Naše potraviny
... termín sa blíži
Dátum
platnosti
nariadenia
1169/2011 sa pomaly ale isto blíži a výrobcovia aj obchodníci, ktorých sa toto nariadenie dotýka by
mali začať vážne rozmýšľať nad tým,
ako požiadavky splniť s čo najmenšími nákladmi a starosťami. O projekte Naše potraviny sme vás už niekoľko krát informovali. Práve tento
projekt má za úlohu podporiť členov združenia GS1 pri spĺňaní požiadaviek, ktoré sa týkajú zdieľania
a zobrazovania povinných aj nepovinných údajov z obalu potravinárskych výrobkov.
Zo strany obchodu sa nariadenie
týka hlavne internetových predajní, ktoré po novom od polovice decembra 2014 budú musieť zobrazovať údaje z obalu výrobku aj v elektronickej podobe pred uskutočnením predaja. Internetový predaj potravín je u nás stále dosť pozadu
oproti iným európskym krajinám. V
minulom roku spravili tržby za potraviny predané cez internet menej
ako 1 % celkových tržieb za potraviny, ako kategória mali ale najväčší medziročný nárast spomedzi produktov predávaných na diaľku a to o
100 % oproti roku 2012. Počet internetových predajní potravín neustá-

••
•
••

le rastie. Podľa posledných informácií zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, kde sa predajne musia povinne registrovať, ich počet
prekročil 200.
Keďže okrem jedného reťazca neponúka predaj na diaľku takmer
žiadny veľký obchodník, internetové obchody nie sú pre výrobcov veľkým odberateľom a nemajú ani priamu komunikáciu s nimi,
lebo nakupujú z veľkoskladov. Preto je pre internetové obchody veľkým problémom získať presné informácie o výrobkoch, ktoré ponúkajú. Je to vidieť aj pri nákupe cez ne.
Len mizivé percento online obchodov má na svojich stránkach okrem
názvu, ceny a kategórie aj nejaké
dodatočné informácie. Ak chce obchodník zobraziť bližšie informácie,
tak si ich musí pracne vyhľadávať na
stránkach výrobcov alebo opisovať
z obalov. Je takmer nemožné obsiahnuť celý sortiment a hlavne aktualizovať údaje pri modifikácii výrobku. Po decembri 2014 ale budú
musieť zobraziť obchodníci všetky povinné údaje z obalu výrobku.
Projekt naše potraviny pomáha týmto obchodníkom jednoduchým prístupom k dôveryhodným povinným

Jednoduchý spôsob splnenia požiadaviek nariadenia EÚ 1169/2012
Kontrola nad informáciami o vašich výrobkoch na internete
Distribúcia informácií obchodným partnerom
z jedného miesta
Produktové fotografie a 360° prezentácia
Mobilné aplikácie pre Android a iPhone

Pridajte svojim výrobkom nový rozmer v digitálnom svete
Zdieľajte informácie cez databázu Naše potraviny
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a aj nepovinným údajom o potravinách v ich sortimente. Výrobcom
pomôže projekt tým, že nimi poskytované údaje sa dostanú aj k odberateľom s ktorými priamo nekomunikujú a tým získajú kontrolu nad informáciami, ktoré o ich výrobkoch
kolujú v internetových predajniach
s potravinami.
Odberateľom údajov ale nemusia
byť len internetové obchody, ale aj
stále populárnejšie webové a mobilné aplikácie s informáciami pre ľudí,
ktorí dbajú na to čo kupujú a jedia.
Aj GS1 Slovakia má vlastnú mobilnú aplikáciu, ktorá dokáže zobrazovať údaje o výrobku, buď po načítaní EAN kódu alebo vyhľadávaním
podľa kategórie a názvu. V aplikácii
Naše potraviny si používateľ dokáže
napríklad označiť na čo je alergický a aplikácia ho upozorní, či výrobok obsahuje alergén alebo nie. Je
mnoho možností na využitie údajov
z databázy a výrobcom zapojenie
do projektu prinesie nie len odbúranie nadbytočnej komunikácie, ale
aj možnosti pre zviditeľnenie svojej
značky na internete.



Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

E-fakturácia v Európskej únii
... aktuálny a budúci vývoj
V roku 2013 bol vývoj dynamický, aj keď nárast objemu elektronických transakcií nedosiahol predpovede. Organizácie vo verejnom
aj súkromnom sektore sú pod tlakom viac ako inokedy, aby znížili náklady a zlepšili tok svojich financií.
V kombinácii s bohatou ponukou
riešení v tejto oblasti to bude určite viesť k ďalšiemu výraznému rastu trhu pre elektronickú fakturáciu.
E-fakturácia je v súčasnej dobe jedným z mála rastúcich trhov s odhadovaným 19 % rastom objemu pre
rok 2014.

Z aktuálneho diania v tejto oblasti je treba spomenúť, že 21.1.2014 sa
skončili troj-dialógy o budúcej európskej smernici pre e-fakturáciu.
V Európskom parlamente bol návrh schválený 11.3.2014. Na rade je
formálny súhlas Európskej rady, po
ktorom bude smernica zverejnená v úradnom vestníku EÚ a po 20
dňoch vojde v platnosť.

Nadpriemerné tempá rastu možno očakávať vo všetkých európskych krajinách, ktoré od roku 2014
zaviedli v rámci B2B/B2G/G2B povinnosť e-fakturácie: Rakúsko, Taliansko, Nórsko a Portugalsko. V segmente B2C sa vo Fínsku očakáva
prudký nárast objemu vzhľadom
k zavedeniu e-bills.

porúčaní Multi-účastníckého fóra
pre e-fakturáciu. Komisia si stanovila termín 36 mesiacov na publikovanie normy v úradnom vestníku. Termín na globálnu implementáciu vytvorenej normy do praxe pre národné CPB (Central Purchasing Bodies)
bude 18 mesiacov. Pre nižšie stupne
verejnej správy je možný odklad implementácie o 12 mesiacov.

V tomto roku sa očakáva, že objem spracovaných B2B e-faktúr dosiahne zhruba 4 miliardy, čo zodpovedá 24% všetkých európskych B2B/
B2G/G2B faktúr. Objem B2C e-faktúr sa odhaduje na 2,4 miliardy, čo
predstavuje penetráciu 14 %.

Podľa plánov Európskej komisie sa
v 3. kvartáli tohto roku očakáva podanie žiadosti na vytvorenie Európskej normy pre e-faktúru podľa od-

Európska norma bude obsahovať
sémantický model jadra e-faktúry,
ktorý sa potom aplikuje na niekoľko
bežne používaných syntax. Pravdepodobne to budú UN/CEFACT XML
CII v.3, EDIFACT, UBL, PDF/A3. K vy-

tvorenému jadru e-faktúry sa budú
pridávať rozšírenia v závislosti od
krajiny a sektoru používania e-faktúry.
Európska komisia nedávno predĺžila mandát Multiúčastníckeho fóra
pre e-fakturáciu na roky 2014-2016.
Zároveň vytvorila EK ďalšie samostatné fórum pre e-obstarávanie.
Obe fóra by mali úzko spolupracovať, nakoľko obstarávanie a fakturácia na seba nadväzujú.
V rámci nového fóra pre e-fakturáciu sa vytvorili 3 pracovné skupiny:
1. skupina zabezpečuje koordináciu medzi EMSFEI (fórum pre
e-fakturáciu) a EFEP (fórum pre
e-obstarávanie). Ďalej skupina
monitoruje napredovanie zavádzania e-fakturácie v členských
štátoch a zbiera „case studies“
úspešných projektov najmä
v oblasti MaSP.
2. skupina monitoruje zavádzanie Smernice o DPH 2010/45,
aby identifikovala prípadné
prekážky. Taktiež bude skúmať
možné problémy pri spracovávaní elektronických dokumentov v účtovníctve a pri ich archivácii.
3. skupina bude na základe odporúčaní, ktoré sama identifikovala, analyzovať problémy so súčinnosťou a poskytovať „pomocnú ruku“ pri ich odstraňovaní. Ďalej bude podporovať prácu CENu pri vytváraní európskeho štandardu pre
sémantický model základných
častí e-faktúry.
Martin Beňo
beno@gs1sk.org
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IPM - nástroj proti falšovaniu
... spolupráca GS1 a WCO prináša pokrok vo vývoji
WCO (The World Customs Organization) má za úlohu koordinovať spoluprácu národných colných autorít
v súlade s rešpektovaním ich národných záujmov. Najdôležitejšou úlohou
v rámci stratégie WCO je poskytovanie
dostupných nástrojov na boj proti falšovaniu a pirátstvu. V roku 2010 WCO
predstavila nástroj s názvom Interface
Public-Members (IPM), jedná sa o online nástroj, ktorý slúži ako rozhranie
medzi súkromným sektorom a samotnými colnými orgánmi v teréne. Odvtedy sa pripojilo vyše 60 krajín a asi
približne 3000 colníkov je pripojených
na IPM. Spolupráca GS1
ako organizácie, ktorá poskytuje systém štandardov
pre obchod a WCO vyústila do vývoja ďalších funkcií
nástroja IPM.

Kto používa IPM?
IPM je voľne dostupný pre všetkých
179 členov WCO. Jej cieľom je zabezpečiť, aby malo čo najviac colníkov
v teréne prístup k tomuto nástroju čo
najrýchlejšie a najefektívnejšie. Majitelia značiek (výrobcovia a distribútori)
majú sústavný prístup k nástroju IPM a
sú vedení k tomu, aby informácie o ich
produktoch boli vždy aktuálne.

vého kódu na výrobku pomocou mobilného telefónu, čo umožní okamžité vyhľadanie v databáze produktov
v omnoho časovo efektívnejšej podobe. Jedinečný identifikátor produktu
obsiahnutý v čiarovom kóde umožňuje prístup do ďalších databáz, ktoré poskytujú overené a pravdivé informácie
o produktoch. Navyše skenovanie čiarového kódu môže spustiť automatické spojenie s akoukoľvek autentifikačnou službou spojenou s daným kontrolovaným produktom. Z tohto pohľadu WCO spustilo IPM Connected,
celosvetovú sieť track&trace a auten-

Ako sa IPM používa?
IPM je online webový nástroj, ktorý si
vyžaduje na prihlásenie login a heslo užívateľa cez na to určené bezpečné rozhranie. IPM môže byť taktiež integrovaný do existujúcich intranet systémov, čo umožňuje ľahký a rýchly prístup. IPM je v súčasnosti prístupný aj
na mobilných zariadeniach.

tifikačných riešení spojených s rozhraním IPM. Spolupráca na poli vysledovateľnosti a autentifikačných technológií posilňuje operatívnosť WCO: colník zoskenuje čiarový kód a ak je produkt zabezpečený track&trace alebo
autentifikačným riešením, IPM automaticky spustí aplikáciu, ktorá okamžite overí autenticitu daného produktu.

Čo je nové v IPM?
Posledná verzia IPM poskytuje nové
funkcie ako napríklad snímanie čiaro-




čiť sa niečo o širokom spektre produktov, značiek a charakteristických znakoch, ktoré odlišujú falzifikáty od originálnych výrobkov.

IPM je jediný celosvetový
nástroj na boj proti falšovaniu: umožňuje priamu komunikáciu dát o produktoch smerom k colníkom
v teréne, čo značne uľahčuje identifikáciu falšovaného
tovaru.
Čo je IPM?
IPM je online mobilná aplikácia umožňujúca majiteľom značky (výrobcom a distribútorom) poskytnúť colníkom v reálnom čase dáta o svojich
produktoch. Colné orgány majú prístup k týmto informáciám kdekoľvek
na svete prostredníctvom jednoduchého a bezpečného rozhrania, ktoré
je dostupné v ich materinskom jazyku. IPM sa môže taktiež považovať za
akýsi typ tréningového nástroja: colné orgány sa môžu kedykoľvek prihlásiť do jeho e-learningovej časti a nau-
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Ivan Štaffen
ivan.staffen@ean.sk

20. výročie GS1 Slovakia
... ocenili sme významné osobnosti
Čiarové kódy sa vo svete používajú už
40 rokov a Slovensko si v tomto období tiež pripomína významné jubileá.
V Československu sa kódy začali po-

užívať od roku 1983 ale len na výrobkoch, ktoré boli určené na zahraničný
predaj. Samostatná kapitola čiarových
kódov sa začala po vzniku Slovenska
v 1993, kedy bolo potrebné rozdeliť aj
činnosti súvisiace s prideľovaním kódov na Správe štátnych hmotných rezerv ČSFR. Vtedajší predseda Správy
štátnych hmotných rezerv SR, pán Peter Ryška, bol človekom, ktorý zriadil
pracovisko na prideľovanie čiarových
kódov pod SŠHR SR a riadením poveril Ing. Miroslava Štaffena, ktorý je dodnes riaditeľom združenia. Ďalším významným míľnikom bolo odčlenenie
organizácie spod SŠHR SR a vznik samostatného a nezávislého právneho
subjektu. Za touto myšlienkou stál vtedajší predseda pán Anton Goga, kto-

rý pomohol osamostatneniu a vzniku
zduženia v takej podobe, ako ho poznáme dnes.
Združenie
však
mohlo vzniknúť až
keď sa nájdu používatelia, ktorí zároveň zložia aj vstupný kapitál. Situácia
v roku 1993 bola
neistá a ani podnikateľské prostredie nebolo stabilné.
Našlo sa však pár
odvážlivcov, ktorí sa rozhodli podporiť myšlienku a videli budúcnosť v identifikácii. Založenie nakoniec posporili pani Darina Matyášová za spoločnosť Nestlé Sloven-

Aktuality 858, informačný časopis
združenia GS1 SLOVAKIA,
registračné č. MK SR 3734/09,
ISSN číslo 1335-7336,
pre GS1 SLOVAKIA vydáva
EAN Slovakia, s.r.o.,
zostavil: Ivan Štaffen
grafická úprava, DTP:
Výtvarná agentúra A1 Žilina,
foto: VA1, archív GS1,
tlač: Patria I., spol. s r.o., Prievidza

sko, pán Rudolf Lukačka zo spoločnosti Elas, pán Ľuboš Gabčík z Hyzy, pán
Marián Sloviak z Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, pán Ondrejička z obchodnej spoločnosti Onimex a
pán Ivan Varga zo spoločnosti Slovakofarma. Zástupcovia týchto firiem majú
dodnes stále miesto v správnej rade a
podieľajú sa na riadení združenia.
Pri príležitosti 20. výročia založenia
združenia sme 10. Apríla 2014 usporiadali slávnostné podujatie, ktorého
sa zúčastnili významné osobnosti spojené s činnosťou združenia a pri tejto
príležitosti sme ich ocenili za ich prínos
pre slovenské podnikateľské prostredie.

Marianna Revallová

revallova@gs1org.sk

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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DOMÁCI MALOOBCHODNÝ TRH JE POD PAĽBOU, NAJLEPŠOU OBRANOU
SÚ INFORMÁCIE A INŠPIRÁCIA, AKO OBHÁJIŤ SVOJU POZÍCIU NA TRHU.

VŠETCI NA HRAD SAMOŠKA!
ZÚČASTNITE SA
KONGRESU
NA ZÁPADE

ZAPÍŠTE S
DO DIÁRA I
!

L8.E– 9V. 1I0C. 20E14
Zlatý partner:

Strieborní partneri:

Viac informácií:

ová
Jana Gabriel
jektu

Manažérka pro
z.sk
jana.gabrielova@ato
369
Mobil: +421 911 284 k
es.s
www.samoska-kongr

Bronzoví partneri:

Organizátor:

Hlavný mediálny partner:

Záštitu nad akciou prevzal:

