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Editoriál

riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
už dva roky beží pilotný projekt v sieti predajní COOP Jednota Martin
s kódmi Databar na čerstvých potravinách. Tento kód okrem jednoznačnej
identifikácie tovaru obsahuje aj dátum spotreby. Zvyšuje sa tak ochrana
spotrebiteľa (nedá sa predať výrobok po dátume spotreby), ako aj vysledovateľnosť
výrobkov od výrobcu po spotrebiteľa. K rozširovaniu tejto technológie sa už prihlásil Zväz
obchodu a cestovného ruchu , no odmietavé stanovisko zatiaľ prezentujú obe potravinárske
komory. Je dôležité, aby sa všetky zainteresované strany zišli, vysvetlili svoje postoje a
pokúsili sa nájsť spoločné riešenie. Je to v záujme spotrebiteľa, lebo on je ten, kto bude
najviac profitovať.

EANonline

... stará služba, nové funkcie
EANonline je online služba, ktorá
prihláseným členom GS1 Slovakia,
resp. EAN Slovakia, pomáha
evidovať si všetky pridelené
identifikátory GS1, konkrétne:
1.	GTIN-13, ktoré sa nachádza
v čiarovom kóde EAN-13 a je
určené pre bežné spotrebiteľské
jednotky,
2.	GTIN-8, ktoré sa nachádza
v čiarovom kóde EAN-8 a je
určené pre veľmi malé výrobky,
3.	EAN-13PH, ktoré je určené
pre výrobky s premenlivou
hmotnosťou,
4.	GLN čísla, ktoré identifikujú
spoločnosť a jej pobočky v rámci
systému GS1.
Vďaka tejto službe spĺňajú jej
používatelia jeden z bodov
zmluvy s GS1 Slovakia, resp.
EAN Slovakia, kde sa hovorí o
povinnosti hlásiť všetky pridelené
názvy výrobkov písomne alebo
elektronicky. EANonline slúži
svojim používateľom na evidenciu
výrobkov, pričom tak automaticky
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dávajú prístup k svojim údajom aj
spoločnosti GS1 Slovakia, resp.
EAN Slovakia.
Ďalšou úlohou služby EANonline
je zefektívniť komunikáciu
používateľov systému GS1 so
združením GS1 Slovakia, resp.
spoločnosťou EAN Slovakia.
Používatelia majú možnosť
aktualizovať svoje kontaktné
údaje, údaje uvedené na zmluve,
ako aj požiadať o pridelenie
ďalších identifikačných čísel
GS1, resp. ich odhlásenie.
Všetky dodatky k zmluve sa
automaticky a jednoducho
generujú s predvyplnenými údajmi
prihlásenej spoločnosti v priebehu
niekoľkých sekúnd.
V neposlednom rade umožňuje
služba EANonline prihláseným
používateľom neobmedzené
používanie služby Gepir, vďaka
ktorej je možné vyhľadávať
informácie o vlastníkoch čiarových
kódov. Okrem neobmedzeného
používania služby Gepir je možné
tzv. dávkové vyhľadávanie, teda
stačí vložiť súbor s desiatkami až

stovkami identifikačných čísel GS1 a
počkať si na výsledok vyhľadávania
v prehľadnej tabuľke určenej pre
aplikáciu MS Excel.
Služba EANonline slúži členom
GS1 Slovakia, resp. EAN Slovakia,
v nezmenenej podobe od konca
roku 2009, preto sme sa tento
rok rozhodli rozšíriť jej možnosti.
Do konca roka pribudnú k vyššie
spomínaným funkciám ďalšie štyri:
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Generovanie logistickej
etikety

Evidencia skupinových
balení

Spoločnosti, ktoré dodávajú svoj
tovar do obchodných reťazcov ako
je Lidl a Metro, musia označovať
svoje palety logistickou etiketou
(viď obrázok na str. 2), na ktorej sa
nachádzajú informácie o obsahu
palety v podobe čiarových kódov.
Existujú viaceré možnosti ako
splniť túto požiadavku obchodných
reťazcov a väčšina z nich vyžaduje
dodatočné náklady.

Ak na identifikáciu skupinových
balení používa spoločnosť
identifikačné číslo GTIN-14
v podobe čiarového kódu ITF-14
(viď obrázok 2), potom isto
uvíta možnosť evidovať si tieto
informácie rovnakým systémom
ako informácie o jednotlivých
výrobkoch. Pri každom výrobku
dostane spoločnosť možnosť
pomocou logistickej premennej
priradiť si k nemu až deväť
skupinových balení s konkrétnym
počtom kusov v balení a prípadnou
poznámkou.

Preto sme sa rozhodli vyjsť
v ústrety týmto dodávateľom
a umožniť im cez EANonline
si zadarmo vygenerovať
štandardizovanú logistickú etiketu
pre homogénnu, resp. heterogénnu
paletu. Etiketu nie je možné
nijako upraviť. Pri heterogénnej
palete sa na etikete zobrazuje
len kód SSCC. Pri homogénnej si
navyše spoločnosť môže vybrať
výrobok, ktorý je na palete,
počet kusov, číslo šarže a dátum
minimálnej trvanlivosti, resp. dátum
exspirácie. Pre prípad potreby bude
k dispozícii aj archív vytlačených
etikiet.

je vhodný na použitie v grafických
programoch ako Corel či Adobe.
Tam je vhodnejší vektorový typ
obrázka, pri ktorom je možné meniť
jeho veľkosť bez straty kvality, čo
je v prípade tlače čiarového kódu
jedným z najdôležitejších faktorov.
Čiarový kód, ktorý je zdeformovaný,
sa nedá čítať a je teda zbytočný.

Archív faktúr

Čiarové kódy vo formáte
EPS
V detailoch každého prideleného
identifikačného čísla na výrobky sa
nachádza aj jeho grafická podoba
– čiarový kód (viď obrázok 3).
Obrázok kódu je však len vo
formáte „png“. Ide o bitmapový
typ ukladania obrázka, ktorý nie

Každá spoločnosť, ktorá dala súhlas
so zasielaním elektronických faktúr,
bude mať možnosť cez EANonline
si pozrieť v archíve vygenerované
faktúry pre svoju spoločnosť ako
aj ich stav, teda, či boli alebo
neboli zaplatené. V prípade straty
dokumentu je tak jednoducho
možné ho opätovne získať.




Martin Beňo
beno@gs1sk.org

Nový prefix 26 pre čiarové kódy EAN-13
... pre výrobky s premenlivou hmotnosťou
Počet výrobkov s premenlivou
hmotnosťou sa na trhu neustále
zvyšuje.

Pre firmy, ktoré používajú kódy
s premenlivou hmotnosťou, to
znamená, že elektronické váhy
musia umožniť zadávanie kódov
s novým prefixom a pokladničné
systémy musia byť schopné
identifikovať nový prefix ako
indikátor kódu s hmotnosťou.

Rozsah kódov s premenlivou
hmotnosťou, ktoré začínajú
prefixom 27, sa naplnil a k prefixom
27 a 29 pribudol od 26. 09. 2016
ďalší a to prefix 26.

Každému členovi, ktorý požiada
o pridelenie kódu EAN-13 pre
tovary s premenlivou hmotnosťou,
bude automaticky pridelený kód
s prefixom 26, pričom štruktúra
kódu ostane nezmenená (viď
tabuľka):

Prefix

číslo výrobku a výrobcu

vnútorná kontrolná číslica

hmotnosť v gramoch

kontrolná číslica

26

XXXX

k

HHHHH

K

27

XXXX

k

HHHHH

K

29

XXXX

k

HHHHH

K
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sídlom v Bruseli a v rámci týchto
pravidiel si každá organizácia GS1
na svete určuje spôsoby využitia
na svojom trhu. Prideľovanie kódov
musí byť centralizované, aby bolo
možné zabezpečiť jedinečnosť
kódov na danom trhu.

Jedinou autoritou, ktorá je
oprávnená určovať používanie
prefixov 20 – 29 na Slovensku, je
GS1 Slovakia. Všeobecné pravidlá
určuje globálna organizácia GS1 so

Kódy s premenlivou hmotnosťou
sú platné len na území krajiny, kde
boli pridelené. Každá organizácia
GS1 má svoj systém označovania
výrobkov s premenlivou
hmotnosťou. Ak ste členom GS1
Slovakia/EAN Slovakia a plánujete
predávať svoje výrobky mimo
územia SR, musíte požiadať GS1
Slovakia, aby zabezpečila pridelenie
kódov pre požadovanú krajinu.

Stačí poslať e-mail s názvami
výrobkov a krajinu predaja na
info@gs1sk.org.
V Českej republike je systém
označovania odlišný ako u nás.
Používajú prefix 29, ale kódy sa
prideľujú na základe klasifikácie.
To znamená, že spišské párky od
všetkých výrobcov majú identický
kód. Ak by ste vyviezli výrobok
so slovenským kódom s prefixom
29 do ČR, mohlo by sa stať, že
pod týmto číslom bude úplne iný
výrobok.



Alena Brezániová
brezaniova@gs1sk.org

GS1 štandardy v technických odvetviach
... serializácia, opravy, údržba, vysledovateľnosť
Štandardy GS1 fungujú perfektne
v obchode s rýchloobrátkovým
tovarom už niekoľko desaťročí.
Jedinečná identifikácia, jednoduchá
implementácia, podpora procesov
pre vysledovateľnosť a zdieľanie
údajov a dokumentov elektronickou
cestou sú ale čoraz zaujímavejšie aj
pre technické odvetvia. Pod tieto
zahŕňame stavebníctvo, baníctvo,
dopravu (letecký, železničný a
automobilový priemysel), obranu,
energetiku atď. Všetky tieto
odvetvia zdieľajú spoločnú potrebu
optimalizácie distribučného
reťazca, vysledovateľnosti a
identifikácie vstupov a výstupov.
V týchto odvetviach čoraz častejšie
počujeme a už sa začíname aj
stretávať s konceptmi a zavádzaním
princípov:
• Digitálny podnik (Industry 4.0),
• Direct Parts Marking
•	Operácie údržby a opravy
(MRO) & Serializácia
• Internet vecí
Tieto odvetvia musia zabezpečiť
všetky potrebné procesy a zároveň
sú pod veľkým tlakom na znižovanie
nákladov.

4

V posledných rokoch čoraz
častejšie čítame o výskyte falošných
výrobkov. Nanešťastie, falšovatelia
sa neobmedzujú len na značkové
oblečenie, okuliare, tenisky a
kabelky, ale falzifikáty sa objavujú
aj vo farmaceutickom priemysle
a aj medzi dielmi a náhradnými
súčiastkami v automobilovom a
leteckom priemysle. Aj vo vlakovej
doprave je čoraz vyššia potreba
identifikácie a vysledovateľnosti
servisných zásahov a náhradných
dielov.

Aj pre technické odvetvia začína
byť tou správnou odpoveďou
používanie štandardov GS1.

Dodávateľsko-odberateľský
reťazec v technických odvetviach
je globálny. Pri dieloch je bežné,
že sa jedná o výrobky s vysokou
hodnotou, niektoré priamo
ovplyvňujú bezpečnosť prevádzky,
musia byť pravidelne kontrolované
a servisované a záznamy o údržbe
sa archivujú. Hlavne v železničnej
doprave to môže spôsobovať
problémy, lebo životnosť niektorých
dielov presahuje až 60 rokov.

Železnice Nemecka, Rakúska a
Švajčiarska začínajú od januára
2017 používať štandardy GS1
na permanentné značenie
dielov použitých v železničných
súpravách. Ako identifikátor sa
odporúča číslo GTIN so sériovým
komponentom – SGTIN vo forme
2D kódu GS1 Datamatrix.

Ako teda ochrániť svoju značku
pred falšovateľmi, zabezpečiť
globálnu jedinečnosť identifikácie,
podporiť vysledovateľnosť a
zároveň udržať celý systém
dlhodobo funkčný a efektívny?

Značenie musí byť čitateľné
počas celej životnosti dielu, čo je
niekedy aj viac ako 60 rokov. Kód
je potrebné aplikovať priamo na
výrobok takým spôsobom, aby sa
nezničil a bol čitateľný – najčastejšie
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je to laserom. Na niektoré diely je
možné využívať aj RFID tagy.
Výrobcovi a odberateľovi to umožní
verifikovať autentickosť výrobku,
lepšie plánovanie údržby, servisu
a výmeny dielu. Zakomponovaním
GS1 štandardov do IT systémov
obchodných partnerov umožňuje
celý systém aj výmenu údajov a
dokumentov potrebných pre naozaj
precíznu vysledovateľnosť. Do kódu
GS1 Datamatrix sa dajú zakódovať

aj dodatočné informácie – dá sa
vysledovať kde a kedy bol daný diel
vyrobený.
Nemecká spoločnosť Schaeffler,
ktorá je jedným z najväčších
výrobcov ložísk, začala používať
GS1 štandardy práve z popudu
a na požiadavku železníc. Po
testoch sa ale rozhodli identifikovať
jedinečne identifikovať celú
produkciu a momentálne označujú
denne viac ako 400 000 ložísk

číslom SGTIN. Využívajú jedinečné
značenie, napríklad aj na plánovanie
údržby veterných turbín, kde
presne vedia určiť, aké ložisko
sa nachádza v danej turbíne.
Pri veterných turbínach je veľmi
zložité dostať sa k ložisku, preto je
presná identifikácia a plánovanie
veľmi dôležité pre zamedzenie
zbytočných zásahov, a tým pre
znižovanie nákladov.
Požiadavka železníc ovplyvní
aj dodávateľov zo Slovenska.
Železnice sú jednou z prvých
lastovičiek využitia GS1 štandardov
v technickom priemysle, ale
dúfame, že nie poslednou.



Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

Mobilné telefóny a nákup cez internet
... nakupovali by ste mobilom, ak by ste boli priamo v kamennej predajni?
Možno sa vám táto predstava zdá
smiešna, ale sú príklady, kedy je
nakupovanie cez mobil priamo
v predajni to najlepšie, čo sa dá
spraviť.
Výrazy zvyšovanie efektivity a
odbúravanie zbytočných procesov
nás v profesionálnych životoch
stretávajú dosť často. Ako je to ale
s efektivitou niektorých procesov
v súkromí? Jedným z bežných
procesov, s ktorým sa väčšina z nás
pravidelne stretáva je nakupovanie.
Jeho nechcenou, neoddeliteľnou a
niekedy nepríjemnou súčasťou je
státie v rade pri pokladni.
Aj pre obchodníka je rad pri
pokladni problémom, lebo si
uvedomuje, že pre určitú časť
zákazníkov je dĺžka čakania pri
pokladni dôvodom na zmenu
predajne. Rady pri pokladni sa
dajú skrátiť niekoľkými spôsobmi,
ale väčšina týchto spôsobov
je nákladná a neprijateľná pre
obchodníka. Existuje ale spôsob
ako využiť zariadenie, ktoré vlastní
veľká časť zákazníkov a spríjemniť/

skrátiť im nakupovanie. Je to
smartfón s prístupom na internet.

Položme si otázku ešte raz
Nakupovali by ste cez mobil, ak by
ste boli priamo v kamennej predajni
a znamenalo by to preskočenie
radu pri pokladni?
Práve váš smartfón
s nainštalovanou aplikáciou
a pripojením na internet vám
dovolí preskočiť rad pri pokladni
a nakúpiť v predajniach COOP
Jednota Nové Zámky. Je to už
niekoľko mesiacov dozadu, keď
sme sa stretli prvýkrát s aplikáciou
COOP nákup. Túto aplikáciu si
môže zákazník nainštalovať do
telefónu a počas nákupu skenuje
čiarové kódy na výrobkoch, ktoré
si vkladá do košíka. Maximálny
počet výrobkov, ktoré môžete
nakúpiť na jeden nákup, je päť.
Je to kvôli jednoduchšej kontrole
nákupného košíka. Prvá verzia
aplikácie dovolila načítať EAN kód
z výrobku a vygenerovala následne
QR kód. Tento kód bolo potrebné

naskenovať pri pokladni. Už táto
verzia urýchľovala čas zákazníkovi,
lebo nebolo potrebné načítavať
každý kód pri pokladni.

Očakávania COOPu
Nové Zámky pri spúšťaní
aplikácie:
•	poskytnúť zákazníkovi možnosť
rýchleho nákupu,
•	eliminovať manipuláciu
s tovarom,
•	poskytnúť všetky možnosti,
na ktoré je zákazník zvyknutý
(vernostná karta, cashback,
platba stravenkami...),
•	možnosť využitia aplikácie vo
všetkých predajniach.

Prečo si vybrali možnosť
mobilnej aplikácie?
•	Dokážu využiť hardvér
zákazníka.
•	aplikácia sa dá spraviť presne na
mieru,
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• nízke náklady na implementáciu,
• rýchle rozšírenie do všetkých
predajní,
• rýchlejší prechod pokladničnou
zónou ako pri samoobslužnej
pokladnici.
Po otestovaní a niekoľkomesačnej
prevádzke sa rozhodli zaradiť do
pripravovanej verzie aj platbu
kartou, ktorá naozaj zrýchli proces
nákupu pre každého zákazníka.
Spolu so spoločnosťou Mastercard
sa rozhodli pre podporu možnosti
platby Masterpass.
Takýto systém je na Slovensku
použitý po prvýkrát a zákazníkovi
prináša moderný spôsob
nakupovania, ktorý naozaj dokáže
ovplyvniť bežný život.
Čiarové kódy a identifikácia
výrobkov pomocou jedinečných
identifikátorov GS1 hrajú v systéme
nezastupiteľnú úlohu a aj bežný
zákazník uvidí výhody, ktoré

dokáže poskytnúť štandardizácia
v dodávateľsko-odberateľských
vzťahoch.

Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

NiceLabel 2017

... nová edícia obľúbeného softvéru je v predaji
NiceLabel je celosvetovým
poskytovateľom softvérových
riešení pre tvorbu etikiet a
označovanie produkcie, ktoré
pomáhajú zmenšovať riziká,
zvyšovať rýchlosť a optimalizovať
výkon a efektivitu procesov pri
označovaní.

strachovať o každodenné chyby
pri tlači. Rýchlo a jednoducho
navrhnete profesionálne etikety
bez znalosti programovania alebo

V roku 2016 vyšla úplne nová edícia
tohto softvéru, ktorá nahrádza
predošlú verziu 6.x a v mnohom sa
od nej líši. Súčasnú ponuku verzií
softvéru Nicelable môžeme rozdeliť
do troch skupín, podľa toho, čo
presne daná verzia ponúka.
V prvej skupine „Design & Print”
nájdeme NiceLabel Designer
Express a NiceLabel Designer Pro.
Tento softvér umožňuje rýchlu
tvorbu etikiet a efektívny proces
tlače, vďaka čomu sa môžete
venovať svojej firme a nemusíte sa
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absolvovania dlhých školení.
NiceLabel obsahuje knižnicu etikiet,
ktoré vyhovujú najdôležitejším
štandardom pre rôzne odvetvia

a ktoré môžete editovať pre
svoje potreby. Údaje na svoje
etikety môžete získavať z vašich
Excel súborov alebo databáz
umiestnených na vzdialenom
serveri. K vášmu softvéru sa dá
dokúpiť aj „Print only“ modul, ktorý
umožní pracovníkom na prevádzke
tlač etikiet, ale v žiadnom prípade
im neumožní meniť údaje na
etikete, čím minimalizujete prípadné
chyby.
Ďalšia skupina „Design & Controlled
Print” obsahuje softvér, s ktorým
dokážete všetko, čo so softvérom
z predošlej skupiny, navyše ale
umožňuje vytváranie vlastných
aplikácií pre tlač etikiet. Tieto
aplikácie môžu byť ovládané
cez dotykový displej priamo na
prevádzke. Pomocou funkcie
„Data mapping“ dokážete získať a
spracovať informácie z ľubovoľného
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textového dokumentu s fixnou
dĺžkou.
S pomocou softvéru z poslednej
skupiny „Managed Design &
Controlled Print” vytvoríte svoju
vlastnú web aplikáciu, z ktorej je
možné tlačiť etikety podľa vašich
požiadaviek z ktoréhokoľvek miesta
na svete. Podmienkou je len počítač
a internetové pripojenie. Umožňuje

taktiež pokročilú správu vašich
etikiet a dokumentov. Pomocou
funkcie Automation obmedzíte
manuálne zásahy do tlače a tým
minimalizujete aj to posledné riziko.
Novinkou je aj SMA (Software
Management Agreement),
ktorý zákaznikovi umožní
kontakt s odborníkmi priamo zo
spoločnosti, ktorá vyvinula softvér

a ktorý vám rýchlo a efektívne
poradia a vyriešia akýkoľvek
problém s vaším systémom
označovania produkcie.
Podrobné informácie získate
priamo na webovej stránke
www.nicelabel.com alebo sa
obráťte na nás v GS1 Slovakia.
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Logistika-Ekonomika-Prax 2016
... V. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Logistický monitor pripravuje
V. ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie LOGISTIKA EKONOMIKA - PRAX 2016.

medzi univerzitnými a výskumnými
pracoviskami a podnikmi z praxe.

Návšteva laboratória
RFID Lab organizácie GS1
Slovakia.

Zameranie medzinárodnej
vedeckej konferencie
Medzinárodná vedecká konferencia
je zameraná na prezentáciu znalostí
a skúseností z oblasti ekonomiky,
dopravy, logistiky a na budovanie
vzájomnej a dlhodobej spolupráce

Laboratórium automatickej
identifikácie tovaru a služieb
spravované GS1 Slovakia bolo
otvorené v roku 2009 za účelom
poskytnutia uceleného pohľadu na
využívanie štandardov GS1 v celom

LOGISTIKA – EKONOMIKA – PRAX 2016
5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

logistickom reťazci od výroby až po
predaj. Laboratórium je schopné
bez obmedzenia poskytovať služby
pre všetky sektory, napr. obchod,
výrobu, dopravu, zdravotníctvo,
logistiku a podobne.
Účelom laboratória je poskytovať
služby slovenským výskumným
pracoviskám, vysokým školám,
podnikateľským subjektom, štátnej
a verejnej správe.

LOGISTIKA – EKONOMIKA – PRAX 2016
PROGRAM KONFERENCIE:
9:00 – 10:00 Registrácia účastníkov,
občerstvenie

Cestovanie za pár klikov
Ing. Rastislav Kuciak, TransData

Úvodné slovo

Obed

Logistika riešenia krízových javou na
dopravných systémoch
doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., Vysoká
škola logistiky o.p.s., Přerov

GS1 štandardy v praxi
Ing. Martin Beňo

Dopad zavedenia integrovaných dopravných systémov na kvalitu poskytovaných služieb vo verejnej osobnej
doprave
Ing. Ján Ponický, Ing. Lumír Pečený,
PhD., Ing. Štefan Kudláč, KŽD, Žilinská
univerzita
Dopravná stratégia SR do roku 2030 a
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Ivan Mokrý, Žilinský samosprávny
kraj
Automatická identifikace v dodavatelském řetězci a Průmysl 4.0
doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, Katedra
magisterského studia, Vysoká škola
logistiky o.p.s., Přerov

29. november 2016
DOM ODBOROV

ŽILInA, SLovenSká repubLIkA

INTERNETOVÉ NOVINY
PRE LOGISTIKU

HLAvnÝ pArTner

Kalkulácia minimálnych miezd v SRN
a Francúzsku na cenu za prepravu
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Pavol
Varjan, Ing. Michal Bolha Žilinská
univerzita
TransData 2016 - prierez projektov a
produktov
Ing. Michal Hmirek, TransData

Logisticé centrá ako faktor regionálneho rozvoja v kontexte s ekonomickou
politikou
doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD., KE, Žilinská univerzita
Realizácia RFID technológie v automobilovom priemysle
Ing. Peter Kolarovszki, PhD., Žilinská
univerzita
Krízové javy v cestnej doprave na Core
Corridors TEN-T v Žilinskom kraji 20152020.
Príčiny, návrhy SOPK Žilina, negatívne
dopady na podnikateľskú komunitu.
Ing. Ján Mišura, Slovenská obchodná a
priemyselná komora Žilina
Návšteva laboratória RFID LAB organizácie GS1 Slovakia spojená s ukážkou
technológií.
RFID technológia sa môže využívať vo
viacerých odvetviach napríklad:
- Logistika a viditeľnosť v distribučnom reťazci
- Sledovanie úrovne zásob
- Sledovanie účastníkov
- Kontrola vstupu
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