VÝROČNÁ SPRÁVA 2005
ANNUAL REPORT

Systém GS1
GS1 system
GS1 je lídrom v tvorbe globálnych štandardov a ich implementácií. Cieľom štandardov GS1 je zvýšenie efektívnosti
a transparentnosti činností v dodávateľsko-odberateľskom reťazci na globálnej úrovni a medzi sektormi.
Systém GS1 je najpoužívanejším štandardom v dodávateľskom reťazci na svete.
GS1 is a leading global organisation dedicated to the design and implementation of global standards and solutions
to improove the eﬃciency and visibility of the supply and demand chains globally and across sectors.
GS1 system is the most widely used supply chain standard in the world.

členské organizácie GS1
GS1 member organisations
správu systému GS1 vykonáva ústredie GS1
GS1 system maintained by the GS1 Global Oﬃce

Systém štandadov GS1 používa viac ako milión podnikov vo viac ako 140 krajinách sveta.
System GS1 is used by more than a milion companies in more than 140 countries.
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Príhovor
Foreword
Vážení členovia združenia,

Dear Members

po zmene názvu združenia z EAN na GS1 sa uskutočnili
ďalšie zmeny hlavne v riadení globálneho združenia GS1.
Predovšetkým sa jasne deﬁnovali hlavné smery činnosti
združenia. Sú to: čiarové kódy, elektronický produktový
kód, globálna dátová synchronizácia a elektronická komunikácia pomocou štandardizovaných správ. Takto rozdelená činnosť je lepšie zrozumiteľná pre našich členov,
ale aj pre riadenie na globálnej úrovni, ako aj na úrovni
národných organizácií. Zvýšila sa aktivita GS1 smerom k
Európskemu parlamentu, k NATO, k medzinárodným organizáciám pôsobiacich v logistike, automobilovom priemysle, doprave a zdravotníctve. To sú oblasti, v ktorých je
používanie globálnych štandardov veľmi perspektívne a
prináša vysokú pridanú hodnotu do procesov.

After the name change from EAN to GS1 further changes
were carried out mainly regarding the administration of
the global GS1 organisation. The most importantly, the areas of activities were clearly deﬁned. Those are: BarCodes,
Electronic Product Code, Global Data Synchronization
Network and electronic Communication by the means of
standardized messages. Such segmentation of activities is
for our members much clearer but also for the administration on the global as well as on local levels. The activities
of GS1 towards European Parliament, NATO, international
logistics and automotive organizations, transportation
and healthcare increased. These are the areas in which
the global standards are very prospective and bring high
added value to the processes.

GS1 Slovakia sa zapojila do riešenia projektov v oblasti
zdravotníctva, riadenia zberu odpadov a globálnej dátovej synchronizácie. Tu sme pokročili najďalej. Už dnes
máme certiﬁkovaný katalóg a pripravujeme jeho skúšobnú prevádzku.

GS1 Slovakia joined the projects in the areas of healthcare, waste management and global data synchronization. GDSN is the area in which we moved forward the
most. Our data pool has already been certiﬁed and currently we are preparing for the pilot testing.

Pozorne sledujeme vývoj nových štandardov a ich prípravu na používanie. Priebežne o nich informujeme členov v
našom časopise Aktuality 858 a na našich internetových
stránkach. Pokiaľ sa štandard GS1 stáva ISO normou alebo
európskou normou, dbáme, aby bola zaradená do slovenskej normalizačnej sústavy. Ak ju pokladáme za veľmi
dôležitú, pripravujeme jej preklad do slovenčiny. Teraz je
k dispozícii sedemnásť noriem v slovenčine z oblasti čiarových kódov, ktoré sme sami preložili a sú dostupné v
SÚTN.

We carefully follow the development of new standards,
their readiness to be used and inform our members about
them in our magazine Aktuality858 and also on our web
site. When GS1 standard becomes an ISO or European
standard, we make the eﬀort for the standard to also become a part of Slovak standardization system. Those that
we consider important we translate in Slovak language.
Currently there are seventeen standards from the area of
bar coding that we translated and are available in Slovak
language at SUTN.

Neustále dbáme na efektívnu komunikáciu s našimi členmi. Registráciu a zmeny v zmluvách vykonávame rýchlo
cez našu internetovú stránku najmä vďaka tomu, že údaje
dostávame v elektronickej forme a priamo sa importujú
do registra členov.

Constantly we put stress on eﬃcient communication
with our members. The registration and the changes to
the contracts can be done via our web site very quickly
mainly thanks to the fact that the data can be imported
to our membership database.

Najväčšou zmenou za uplynulý rok však bola zmena cenníka. Doteraz platný cenník bol vytvorený v roku 1983,
keď sa ČSSR stala členom medzinárodnej organizácie

The biggest change in the past year was the change of
the price list. The price list valid up until now was created
back in 1983 when ČSSR became a member of EAN In-
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EAN International. Vtedy sa rozhodlo, že veľkosť ﬁrmy sa
bude posudzovať podľa počtu zamestnancov. Ešte aj v
roku 1996 sa 71,6 % členov vyjadrilo, že výška príspevkov
by mala byť odvodená od počtu zamestnancov. Odvtedy
sa však EAN International zmenila z koordinátora označovania výrobkov čiarovým kódom na globálnu štandardizačnú organizáciu, premenovala sa na GS1 a všetky
poplatky za členstvo v GS1 sa v súčasnosti určujú podľa
ekonomickej sily, ktorá sa posudzuje výškou celkových
tržieb. Zostali sme jedinou krajinou v širokom okolí, kde sa
ekonomická sila ﬁriem posudzovala iným spôsobom ako
výškou celkových tržieb. Zostali sme krajinou, ktorá sa líšila od ostatných krajín. Preto sme sa rozhodli zmeniť cenník tak, aby sa ekonomická sila ﬁrmy posudzovala podľa
celkových tržieb a podľa tržieb sa vypočítal aj príspevok
združeniu. Správna rada GS1 Slovakia na troch zasadnutiach podrobne preberala výhody, nevýhody a dôsledky
zmeny cenníka. V cenníku je zakomponovaný princíp
solidarity silných ﬁriem so slabšími a začínajúcimi. Porovnaním vypočítaných príspevkov podľa starého a nového
cenníka konštatujeme, že pre malé ﬁrmy a živnostníkov sa
ceny znížili, tvoria asi dve tretiny používateľov, a pre stredné a väčšie ﬁrmy sa príspevky zvýšili. Nový cenník zmenil
aj takú skutočnosť, že veľký nadnárodný obchodný reťazec platil na Slovensku za používanie systému GS1 menej
ako živnostník. Aj keď sme členov združenia dvakrát vyzvali, aby sa vyjadrili k navrhovanej zmene, dostali sme len
dvanásť návrhov. Iné to však bolo po vystavení faktúr na
rok 2006. Vtedy sme dostali asi päťdesiat námietok. Všetky
pripomienky sú pre nás užitočné a budeme ich rešpektovať pri ďalších zmenách.
Po vstupe Slovenska do Európskej únie konštatujeme, že
počet členov združenia GS1 Slovakia sa znižuje. Znamená
to, že na Slovensku ubúda výrobcov spotrebného tovaru.
Veríme, že je to len prechodný stav a my budeme robiť
všetko preto, aby sa to zmenilo.
Prajeme všetkým členom združenia veľa obchodných
úspechov.

ternational. It was decided that the strength of the company would be assessed by the number of employees. As
many as 71,6 % of members expressed their opinion in
1996 that the fees should be derived from the number of
employees. Since then EAN International changed from
the co-ordinator of bar coding to a global standardisation
organisation, changed its name to GS1 and all the fees are
currently derived from the economical strength, which is
assessed according to the total revenue. We remained
the only country in the vicinity in which the economical
strength was assessed by other means than the total revenue. Therefore we decided to change the price list so
that the economical strength would be assessed according to the total revenue and according to that also the
membership fee. The management board of GS1 Slovakia
discussed the change of price list in detail, its advantages,
disadvantages and consequences. The price list is based
on the principle of solidarity of the stronger companies
with the weaker and newly established ones. When comparing the previous fees with the current ones, we have
to state, that for SMEs, that form as much as one third of
our members, the fees decreased and for bigger companies the fees increased. The new price list also changed
the fees for multinational retail chains in Slovakia that
were much lower than for SMEs. Even though we called
upon our members twice to express their opinion to the
proposed change, we only received twelve suggestions.
The situation was much diﬀerent after the annual invoices were issued early in 2006. Then we received approximately ﬁfty objections. All of them we consider to be very
useful and we will respect them when making any further
changes.
The number of members of GS1 Slovakia has started to
decrease since we joined European Union. This means
that there are fewer producers in Slovakia. We believe that
this is only a temporary condition and we will do our best
to change this.
I would like to wish all our members all the business success.

Miroslav Štaﬀen
riaditeľ/CEO
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Správa o činnosti
Progress report
Služby členom

Members services

Združenie GS1 Slovakia získalo v roku 2004 certiﬁkát kvality ISO 9001:2000. Naším záujmom a zároveň našou povinnosťou je neustále zlepšovať činnosti a procesy v rámci
združenia, ktoré budú viesť ku kvalitnejšiemu poskytovaniu služieb. Zamestnanci združenia každý deň spracúvajú desiatky požiadaviek našich členov a odpovedajú na
množstvo telefonátov. Ich snahou je vybaviť čo najväčšie
množstvo z nich v čo najkratšom čase. V priebehu roka sa
zmenila aj organizačná štruktúra združenia a rozšíril sa počet odborných pracovníkov, ktorí sú pripravení reagovať
na požiadavky členov.

GS1 Slovakia aquired in 2004 a certiﬁcate of quality management ISO 9001:2000. It is our concern and our duty to
continuously improve the activities and processes within
the organisation that would lead to a better service quality. Our employees deal on a daily bases with dozens of
requirements of our members, they respond to number
of phonecalls and they endavour to settle the majority
of them in the shortest time possible. The organisation
structure changed during the year and the number of
specialists prepared to deal with the requirements of our
members increased.

POČET ČLENOV ZDRUŽENIA / NUMBER OF MEMBERS

3140

3264

3331

3314

2917

počet členov/number of members

2592

2444

prírastok/increase
úbytok/decrease

1985

1794

1245

836

182

0 0

233
51

prevzaté 1993

401
189

0

1994

448

21

13

1995

594

447

45

38

1996

1997

582

407
216

1998

Systém manažérstva kvality bol v mesiaci júl 2005 podrobený periodickému auditu a požiadavkám normy vyhovel
s jednou menej významnou nezhodou, ktorá bola okamžite odstránená.

123

1999

475
327

2000

531
206

2001

354
153

2002

394
270

2003

416
349

2004

339
356

2005

The quality management system was subject to a periodical audit in July 2005 and met the standard requiremments with a less signiﬁcat nonconformance and the corrective action was taken immediately.

OBLASTI POUŽÍVANIA SYSTÉMU GS1
AREAS OF GS1 SYSTEM APPLICATION

31 %

maloobchod,
veľkoobchod/retail, wholesale

3 % poľnohospodárstvo/agriculture
3 % obchodné činnosti/business activities
4 % iné/others

59 % výroba/production
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Cenník

Price list

Správna rada na októbrovom zasadnutí rozhodla, že výška ročných príspevkov združeniu bude v roku 2006 odvodená od celkových tržieb členov združenia. Konštrukcia
nového cenníka je odlišná v tom, že pokiaľ v starom cenníku sa ekonomická sila ﬁrmy posudzovala podľa počtu
zamestnancov, v novom cenníku sa posudzuje podľa
ročných tržieb. Ďalšie kritérium podľa počtu používaných
čísel zostalo zachované. Veľké maloobchodné ﬁrmy a
obchodné reťazce, ktoré vo veľkej miere používajú GTIN
a GLN v informačných systémoch, platia na jeho vývoj a
udržiavanie najviac.

The Management Board at its October meeting decided that the annual fees in 2006 would be derived from
the total revenues. The structure of new price list diﬀers
from the previous one in the assessment of economical
strength; while before it was asessed according to the
number of employees now it would be by the annual
revenue. Another criterion which is allocated numbers
remained the same. The big retail chains that use GTINs
and GLNs in great extent in their in information systems
contribute to the maintenance and the development of
the system the most.

Druhým dôvodom návrhu zmeny cenníka bol fakt, že GS1
ako globálna štandardizačná organizácia a GS1 Slovakia
ako jej člen, začínajú s novými štandardami, ako je EPC,
GDSN a GPC. Poplatky za používanie týchto štandardov
sú odvodené od tržieb ﬁrmy, ktorá štandard využíva.

The reason for the change was the fact that GS1 as a global standardisation organization and GS1 Slovakia as its
member launched new standards as EPC, GDSN and GPC.
The fees for the usage of these standards are derived from
the revenues of the company using these standards.

Intraco 2005
V dňoch 26. – 27. apríla 2005 sa v Bratislave konal 9. ročník
konferencie Slovak Retail Summit - INTRACO 2005 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Medzinárodnej konferencie zameranej na problematiku obchodu a marketingu sa združenie GS1 Slovakia zúčastnilo ako generálny
partner.
Počas konferencie odznel príspevok riaditeľa združenia na
tému Technológie budúcnosti s revolučným dopadom
na marketing – Elektronický produktový kód a globálna
synchronizácia údajov. Cieľom bolo predstaviť najnovšie
technológie a štandardy systému GS1, ktorých rozmach

Intraco 2005
Under the patronage of Ministry of Economy of Slovak
Republic the ninth conference Slovak Retail Summit –
– INTRACO 2005 was held 26 – 27 April 2005 in Bratislava. GS1 Slovakia took part at the international conference
focused on the commerce and marketing issues as a general
partner.
Chief executive oﬃcer of GS1 Slovakia contributed to the
conference with information on Future Technologies with
the revolutionary impact on marketing – Electronic Product Code and Global Data Synchronization. The goal was
to introduce the latest technologies and the standards of
GS1 system the development of which is visible mainly
in North America and Western European countries but
the arrival of which we certainly expect in our market. We
consider the introduction of these technologies to the
representatives of manufacturing and trade very important. GDSN was part of expert workshop Technological
development of trade and the data synchronization was
described in detail to the technical experts as we have
launched GDSN project in 2005.

e-Katalóg

je badateľný najmä v USA a v krajinách západnej Európy.
Ich príchod na náš trh určite očakávame. Je dôležité, aby
sa zástupcovia výroby a obchodu s týmito technológiami oboznámili. Do odborného workshopu Technologický
rozvoj obchodu boli zaradené prezentácie na tému GDSN,
ktoré zachádzali hlbšie do problematiky synchronizácie a

The Management Board decided to launch GDSN and
start working on the development of data pool with experienced provider of such services. The very ﬁrst step
was to consider three oﬀers from the providers of data
pool services (World Wide Retail Exchange, Transora and
GXS). The Management board evaluated the oﬀers and
out of them chose GXS to be a partner for GDSN as they
had the most experience with providing such services for
GS1 member organizations.
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boli určené najmä pre technických odborníkov, nakoľko
na projekte GDSN sme začali pracovať už v roku 2005.

e-Katalóg
Správna rada združenia rozhodla o začatí projektu GDSN a
tvorbe produktového katalógu v spolupráci so skúseným
poskytovateľom tejto služby. Prvým krokom bolo posúdenie troch ponúk na poskytovanie riešenia pre dátový
katalóg od ﬁriem World Wide Retail Exchange, Transora a
GXS. Správna rada prehodnotila ponuky uvedených spoločností a vybrala spoločnosť GXS za partnera pre projekt
GDSN, nakoľko táto spoločnosť mala najviac skúseností
so zavedením katalógov pre členské organizácie GS1.
Na samotnej tvorbe produktového katalógu sme začali
pracovať v máji 2005. Vo svete zatiaľ existuje len niekoľko
funkčných GDSN katalógov. GS1 Slovakia si uvedomuje
veľké výhody, ktoré môže synchronizácia priniesť našim
členom, a preto sme sa rozhodli, že vytvoríme GDSN katalóg už teraz a tak umožníme našim členom využívať
výhody vyplývajúce z používania synchronizácie údajov.
Aj keď sme si vedomí toho, že mnoho našich členov ešte
nie je pripravených na plné využívanie dátovej synchronizácie, nechceme nikoho pripraviť o konkurenčné výhody,
ktoré GDSN poskytuje. Aj keď katalóg zatiaľ nie je celkom
funkčný, koncom roka 2005 bol úspešne certiﬁkovaný ako
GDSN kompatibilný. Tým sa stal prvým certiﬁkovaným katalógom v našom regióne. V priebehu minulého roka sme
začali lokalizovať softvér potrebný pre správne fungovanie katalógu a prvá skúšobná verzia bude dostupná pre
našich členov v priebehu roka 2006.

Normy
Združenie GS1 Slovakia už od svojho vzniku sprístupňuje
európske a medzinárodné normy z oblasti čiarového kódovania a automatickej identiﬁkácie v slovenskom jazyku.
Do slovenskej normalizačnej sústavy v roku 2005 pribudli
ďalšie dve európske normy v slovenskom jazyku.
STN EN 606 Čiarové kódovanie. Etikety na prepravu a
manipuláciu s oceliarskymi produktmi.
STN EN 1649 Technológie AIDC. Prevádzkové hľadiská
ovplyvňujúce čítanie čiarových kódov.
Uvedené normy je možné zakúpiť v Slovenskom ústave
technickej normalizácie so sídlom v Bratislave.

We started to work on the development of product
data catalogue in May 2005. Currently there are only few
functioning GDSN catalogues but GS1 Slovakia is aware
of positives that synchronization could mean for our
members therefore we have decided to develop GDSN
catalogue now and provide our members with the possibility to make the advantage of data synchronization.
Although we are aware that number of our members are
still not prepared to fully exploit the data synchronization
we would not like to deprive our members of a competitive advantage. The catalogue is not functioning yet but
in 2005 it was successfully certiﬁed as GDSN compatible.
It became the ﬁrst certiﬁed catalogue in our region. The
past year we started to localize the software essential for
the correct operation of the catalogue and the ﬁrst pilot
version will be available to our members in June 2006.

Standards
Since its establishment GS1 Slovakia has been providing
European and International standards from the area of bar
coding and automatic identiﬁcation in Slovak language.
Another two European standards became a part of Slovak
standardization system in 2005.
STN EN 606 Bar Coding. Transport and handling labels
for steel products.
STN EN 1649 AIDC technologies – Operational aspects
aﬀecting the reading of bar code symbols.
The permission to reproduce Slovak technical standards
is at the discretion of Slovak Standards Institute with a
place of seat in Bratislava.

•
•

Publications
During the past year we published brochures in new GS1
design.

•
•

Publikácie
V priebehu roka sme začali vydávať publikácie v novom
šate GS1.
Vydali sme šesťdesiatstranovú publikáciu Manuál
pre používateľov systému GS1. Publikácia obsahuje
podrobné a najmä aktualizované informácie o používaní

•

• Global User Manual – publication of sixty pages that
comprises detail and updated information about the
usage of identiﬁcation numbers GTIN. The publication
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•

•
•

identiﬁkačných čísel GTIN. Pojednáva aj o kvalite čiarových kódov a uvádza čitateľa do problematiky označovania logistických jednotiek, o používaní EDI a GLN.
Publikácia Obchodné jednotky je určená najmä pre
tých, ktorí chcú zvládnuť za pár minút označovanie maloobchodných a veľkoobchodných jednotiek čiarovým
kódom. Celá problematika úspešnej implementácie
čiarových kódov do praxe je zúžená do štyroch jednoduchých krokov.
Zložitý systém GDSN ponúkame stručne v dvojstranovej
publikácii. Úlohou tejto publikácie je poskytnúť základné informácie o GDSN a uviesť čitateľa do problematiky
synchronizácie.
Počas roka sme priniesli dve rozšírené čísla občasníka
Aktuality 858, prostredníctvom ktorého informujeme
o novinkách a globálnych štandardoch systému GS1.
Priestor v tejto publikácii majú aj naši technickí členovia, ktorí informujú o technológiách a implementácii
systému GS1 do praxe.

Školenia
Pre spokojnosť zákazníkov a odberateľov je čiarový kód
EAN a GTIN veľmi dôležitým identiﬁkačným prvkom, a
preto je potrebné, aby aj tejto oblasti výrobcovia venovali dostatočnú pozornosť a zabezpečili správnu implementáciu globálnych štandardov. Vo väčšine podnikov
je prideľovanie GTIN okrajovou úlohou zamestnanca,
ktorý má zodpovednosť aj za množstvo ďalších činností a
často nemá dostatok času na samoštúdium dostupných
informačných materiálov o používaní čiarových kódov.
Našou úlohou je zabezpečiť správne používanie systému

•

•
•

also covers the quality of bar codes and introduces the
identiﬁcation of logistics units, EDI and GLNs.
The publication Trade Units is dedicated mainly to
those who would like to manage the identiﬁcation of
retail and wholesale units and the usage of bar codes
in just a few minutes. The whole process of successful
implementation of bar codes is narrowed into four basic steps.
Complex GDSN system we oﬀer in a simple two page
brochure. The aim of this publication is to provide basic
information about GDSN and introduce the reader with
the data synchronization.
During the year we published two extended issues of
our irregular newsletter Aktuality 858 in which we informed our members about the news and global GS1
standards. We also enable our technical members to
inform in the newsletter about the technologies and
implementation of GS1 system.

Training seminars
EAN bar code and GTIN are important factors that can
aﬀect the satisfaction of customers and end consumers
therefore it is apropriate that producers pay them adequate attention and ensure the correct implementation
of global standards. In majority of companies the allocation of GTINs is only a partial responsibility of an employee
with variety of tasks who has not suﬃcient time to study
available information brochures about bar codes. Our
task is to ensure correct implementation of GS1 system in
Slovakia therefore we provide our members with a possibility to learn global standards personally at the training
seminars where they can gain the most important information in just four hours.
Throughout the year 2005 we organised four training
seminars focused on identiﬁcation of retail and wholesale
units and the usage of GTIN. Another two training seminars dealt with the identiﬁcation of logistics units using
GS1-128 bar code. In total we trained over the last year
105 employees of our member companies.

Produced in Slovakia

GS1 na Slovensku, a preto poskytujeme členom možnosť
oboznámiť sa s globálnymi štandardami osobne formou
školení, kde môžu získať tie najdôležitejšie informácie v
priebehu štyroch hodín.
Počas roka 2005 sme pripravili štyri školenia, ktoré boli zamerané na základy označovania maloobchodných a veľkoobchodných jednotiek čiarovými kódmi a používanie

GS1 Slovakia started with the initiative to support the sale
of Slovak products in 2003. The aim of this initiative is to
help Slovak consumer to easily and quickly distinguish
products produced in Slovakia from those others. The
diﬀerentiation element is a logo with Slovak sign placed
next to the bar code.
In February we organised a press conference the aim of
which was to inform Slovak consumers about the need to
support the sale of Slovak products. The conference was
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GTIN. Ďalšie dve školenia informovali o identiﬁkácii logistických jednotiek pomocou kódu GS1-128. Celkovo sme
počas roka vyškolili 105 zamestnancov členských podnikov.

Vyrobené na Slovensku

attended by 25 journalists. Mrs. Katarína Kacvinská, the
general director of Tatrakon, s.r.o. took part at the press
conference and gave her view on this initiative from the
point of producer. Mr. Jozef Horváth, General Director of
Trade and Customer Protection Section, Ministry of Economy, was also present at the press conference.

Združenie GS1 Slovakia začalo s iniciatívou podpory predaja slovenských výrobkov v roku 2003. Základom tejto
iniciatívy je pomôcť slovenskému spotrebiteľovi jednoducho a rýchlo rozlíšiť výrobky vyrobené na Slovensku od
tých ostatných. Rozlišovacím prvkom je logo so slovenským znakom umiestnené vedľa čiarového kódu.
V mesiaci február sa nám podarilo zorganizovať tlačovú
besedu za účasti 25 novinárov, ktorej cieľom bolo dostať do povedomia spotrebiteľov potrebu podpory predaja slovenských výrobkov. Besedy sa zúčastnila pani
Ing. Katarína Kacvinská, generálna riaditeľka spoločnosti
Tatrakon, s.r.o., ktorá poskytla pohľad na našu iniciatívu zo
strany výrobcov a pán RNDr. Jozef Horváth, generálny riaditeľ sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa Ministerstva
hospodárstva SR.

Throughout the year 2005 another 38 Slovak producers
joined the project and the total number of producers had
risen to 407.

Do projektu sa počas roka 2005 zapojilo ďalších 38 slovenských výrobcov a celkový počet výrobcov zapojených
do projektu vzrástol na 407.

Správna rada
Management board

Ján Fisher - Zdroj HOS, a.s., malo a veľkoobchod, retail/wholesale
Ľuboš Gabčík - Hyza, a.s., spracovateľ hydiny, poultry producer
Rudolf Lukačka - Elas, s.r.o., dodávateľ SW a HW, supplier of SW and HW
Peter Vavro - Zentiva, a.s., výrobca liečiv, producer of farmaceuticals
Ján Tušim - SŠHR SR, zástupca štátu, government
Marian Sloviak - RVS, a.s., poskytovateľ služieb, service provider
Ľubomír Dolinaj - NESTLÉ Slovensko, s.r.o., výrobca potravín, grocery producer
Ján Blcháč - Liptovská mliekáreň, a.s., mliekárenská výroba, producer of diary products
Pavol Kováč - Whirlpool Slovakia s.r.o., výrobca spotrebičov, appliance producer
Jozef Antošík - TENTO, a.s., papierenské výrobky, tissue paper producer
Jaroslav Sládek † - Palma-Tumys, a.s., chemický priemysel, chemical industry
Michal Majko - Hrádok - Mäsokombinát, s.r.o., spracovateľ mäsa, meat producer

Miroslav Štaﬀen - riaditeľ/CEO
Dušan Oktavec - registrácia/registration
Alojz Chnúrik - projektový manažér IT/project manager IT
Ladislav Janco - projektový manažér/project manager
Melánia Masná - sekretariát/administration
Marianna Revallová - publikačná činnoť/publicaton
Miriama Vráblová - projektový manažér/project manager

Výkonný manažment
Executive staﬀ
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Audítorská správa
Auditor‘s report

Report of an Independent Auditor for members of GS1 Slovakia
I have executed an audit of enclosed statement of ﬁnances of non-proﬁt association GS1 SLOVAKIA, Nanterská 23,
010 08 Žilina, to which a balance sheet as at 31 December 2005, a related proﬁt and loss statement and the notes
were enclosed. The association carries the responsibility for
the statement of ﬁnances. My responsibility is to express
my view at the statement of ﬁnances as a whole, according
to the executed audit.
An audit was executed in accordance with the International audit standards ISA. According to these standards my
duty is to plan an audit and execute it so that I obtain an
adequate assurance that the statement of ﬁnances does

not contain any major inaccuracies. Audit includes veriﬁcation of evidence based on tests that document the sums
and other data in the statement of ﬁnances. Furthermore,
the audit contains evaluation of applied accounting principles and evaluation of statement of ﬁnances as a whole.
I am convinced that my audit provides appropriate foundation to express my view.
In my opinion the statement of ﬁnances provides true and
real picture of the ﬁnancial situation of GS1 SLOVAKIA as at
31 December 2005 and the economic results for the year
that ended to the given date is in accordance with Slovak
Act on Accountancy.
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Výkaz ziskov a strát
Proﬁt and loss statement
NÁKLADY

COSTS

Spotreba materiálu

Material consumption

Spotreba energie

Energy consumption

v tis. Sk / in thous Sk
1 193
112

Opravy a údržba

Repairs and maintenance

Cestovné

Travel

70

Náklady na reprezentáciu

Representation

Ostatné služby

Other services

3 270

Mzdové náklady

Wages

3 872

Zákonné sociálne poistenie

Statutory social insurance

1 990
227

843

Ostatné sociálne poistenie

Other social insurance

55

Zákonné sociálne náklady

Statutory social costs

15

Ostatné sociálne náklady

Other social costs

59

Cestná daň

Road tax

Daň z nehnuteľností

Property tax

Ostatné dane a poplatky

Other tax and fees

7
29
6

Kurzové straty

Exchange-rate loss

Iné ostatné náklady

Other costs

380

Odpisy

Depreciation

847

Tvorba zákonných rezerv

Statutory advance funding

Tvorba zákonných opravných položiek

Creation of statutory adjusting entries

Poskytnuté príspevky

Contributions

Náklady spolu

Total costs

VÝNOSY

REVENUE

Tržby z predaja služieb

Revenues from sales of services

51

Platby za odpísané pohľadávky

Payments for written-oﬀ claims

7

Úroky

Interests

Kurzové zisky

Exchange rate revenue

32

64
767
1 520
15 358
v tis. Sk / in thous Sk

423
20

Ostatné výnosy

Other revenue

Výnosy z dlhodobých ﬁnančných investící

Revenues from long-term ﬁnancial investment

391
67

Výnosy z prenájmu majetku

Revenues form property lease

30

Prijaté členské príspevky

Received contributions

15 084

Výnosy spolu

Total revenue

16 073

Hospodársky výsledok pred zdanením

Economic result before taxation

715

Daň z príjmov

Income tax

209

Výsledok hospodárenia po zdanením

Economic result after taxation

506

12
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Súvaha
Balance sheet
AKTÍVA

ASSETS

MAJETOK SPOLU

TOTAL ASSETS

v tis. SK / in thous SK

Dlhodobý nehmotný majetok

Long-term intangible assets

85

Softvér

Software

85

Dlhodobý hmotný majetok

Long-term tangible assets

Pozemky

Land

Stavby

Buidings

Stroje, prístroje, zariadenia

Machines, devices, eqipment

621

Finančné investície

Financial investments

200

Vklady v obchodnej spoločnosti

Deposit to the limited liability company

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

TOTAL CURRENT ASSET

6 194

5 909
671
4 617

200
24 688

Zásoby

Inventory

3

Materiál

Material

1

Poskytnuté prevádzkové preddavky

Provided operation advance

Krátkodobé pohľadávky

Short-term receivables

Pohľadávky z obchodného styku

Business activity receivables

685

Daňové pohľadávky

Tax receivables

179

Iné pohľadávky

Other receivables

Finančný majetok

Financial assets

Pokladnica

Cash register

Bankové účty

Bank accounts

2
1 364

500
22 517
67
22 450

Prechodné účty aktív

Deﬀered asset accounts

804

Náklady budúcich období

Deﬀered charges

804

AKTÍVA CELKOM

TOTAL ASSETS

30 882

PASÍVA

LIABILITIES

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA

PROPER COVER SOURCE

1 571

Výsledok hospodárenia

Economic results

1 571
1 065

Nerozdelený zisk

Retained proﬁt

Účet ziskov a strát

Proﬁt and loss statement

CUDZIE ZDROJE KRYTIA

CREDITS AND PROVISIONS

v tis. SK / in thous SK

506
29 311

Rezervy zákonné

Statutory reserves

Krátkodobé zákonné rezervy

Short-term statutory reserves

Dlhodobé záväzky

Long-term liabilities

27 323

Ostatné dlhodobé záväzky

Other long-term liabilities

26 845

Záväzky z prenájmu

Lease liabilities

Dlhodobé prijaté preddavky

Long-term accepted advance

61
61

66
393

Sociálny fond

Social fund

Krátkodobé záväzky

Short-term liabilities

1 856
1 624

19

Záväzky z obchodného styku

Business activity liabilities

Záväzky voči zamestnancom

Liabilities to employees

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho
zabezpečenia

Clearance with institutions of social
welfare

86

Daňové záväzky

Tax liabilities

19

Ostatné záväzky

Other short-term liabilities

-3

Prechodné účty pasívne

Deﬀered liability accounts

71

Výnosy budúcich období

Deﬀered income

PASÍVA CELKOM

TOTAL LIABILITIES

130

71
30 882
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GS1 pod jednou strechou
GS1 under one roof
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Systém GS1 je systémom globálnych štandardov, ktoré umožňujú presnú identiﬁkáciu
produktov, majetku, služieb a lokácií a výmenu informácií o nich.
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Globálne štandardy automatickej identiﬁkácie
Global Standards for Automatic Identiﬁcation
V kocke

In a Nutshell

Charakteristika

Characteristic

Čísla GS1 umožňujú automatickú identiﬁkáciu obchodných jednotiek, lokácií, logistických jednotiek a majetku, rýchlu a presnú
identiﬁkáciu tovarov v obchode, v každom článku distribučného
reťazca, v každom odvetví a v každej časti sveta. Výsledkom používania štandardu sú efektívne a transparentné činnosti v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.

GS1 identiﬁcation keys automatically identify things such as
trade items, locations, logistic units and assets.
Enables rapid and accurate electronic item identiﬁcation at the
point of sale or at any other point of the supply chain in any
industry and in any part of the world, resulting in improved efﬁciency and visibility in the supply and demand chains.

Čiarové kódy GS1 sa tvoria z identiﬁkačných čísel GS1, čo
umožňuje rýchlu a presnú identiﬁkáciu tovarov.
• Čiarový kód GS1 obsahuje jedinečné identiﬁkačné číslo jednotky.
• Systém GS1 zaručuje, že zo zakódovaných údajov vznikne jedinečná správa, ktorej spracovanie môže byť vopred naprogramované.
• Symboliky systému GS1 a aplikačné identiﬁkátory sú súčasťou
štandardov ISO.
• Kódy GS1 poznajú a dokážu skenovať na celom svete.

GS1 BarCodes use globally recognized GS1 Identiﬁcation
Keys to rapidly and accurately identify items.
• GS1 BarCodes encode a unique item identifying number.
• The system logic guarantees that captured data produces unambiguous messages and the processing of them can be fully
pre-programmed.
• All GS1 System symbologies and the application identiﬁers are
ISO endorsed.
• GS1 codes can be scanned anywhere in the world.

Výhody

Beneﬁts

Pre obchodníkov
Efektívnym riadením činností v distribučnom reťazci a pri pokladniach je možné zvýšiť výnosnosť a konkurencieschopnosť.
• Zníženie nákladov zvýšením efektivity práce pri riadení zásob.
• Zvýšenie predaja zvýšením dostupnosti výrobkov.
• Zvýšenie efektivity práce pri pokladniach.
• Skvalitnenie vzťahov s výrobcami.
• Zavedenie jedného systému pre všetkých dodávateľov.

Retailers
Improved proﬁtability and competitiveness behind improved
supply chain and point of sale eﬃciencies.
• Lower costs behind improved eﬃciencies.
• Increased sales behind better product availability.
• Increased check out eﬃciencies.
• Improved relationship with manufacturers.
• One solution for all suppliers.

Pre spotrebiteľov
Skvalitnenie služieb zákazníkom.
• Zníženie času stráveného pri maloobchodných pokladniach.
• Dostupnosť tovaru.
• Viac informácií o výrobkoch.
• Spätné vysledovanie a stiahnutie tovaru z trhu.

End Consumers
Improved customer services.
• Improved check out time in store.
• Product availability.
• Improved product information.
• Facilitated product traceability & recall.

Pre výrobcov
Efektívnym riadením činností v distribučnom reťazci je možné
zvýšiť výnosnosť a konkurencieschopnosť.
• Zníženie nákladov skvalitnením činností v distribučnom reťazci.
• Zvýšenie predaja zvýšením dostupnosti výrobkov.
• Zrýchlenie odozvy na požiadavky trhu.
• Skvalitnie vzťahov s obchodníkmi.
• Zavedenie jedného systému pre všetkých odberateľov.

Manufacturers
Improved proﬁtability and competitiveness through more eﬃcient supply chain management:
• Lower costs through improved supply chain eﬃciencies.
• Increased sales through increased product availability.
• Increased speed to market.
• Improved working relationship with retailers.
• One solution for all customers.
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Štandardy elektronickej komunikácie B2B
Global Standards for Electronic Business Messaging
V kocke

In a Nutshell

Charakteristika

Characteristic

Globálne štandardy na elektronickú výmenu správ, ktoré umožňujú rýchly, účinný a presný elektronický prenos dohodnutých
údajov medzi obchodnými partnermi.
• Elektronické správy GS1 eCom (EANCOM, GS1 XML) majú štandardizovanú štruktúru, ktorá umožňuje obchodným partnerom vymieňať údaje rýchlo, efektívne a presne bez ohľadu na
interný hardvér a softvér.
• Obchodní partneri nemusia používať rovnaký formát a štruktúru správ – môžu používať štandardný, už existujúci formát.
• Štandardy GS1 eCom využívajú celosvetovo uznávané identiﬁkačné čísla GS1 (GTIN, GLN, SSCC, ... ), ktoré zároveň slúžia na
fyzickú identiﬁkáciu jednotiek. Vzniká tak väzba medzi fyzickým
tokom tovarov a informáciami o nich.
• Štandardy GS1 eCom sú základným prvkom metód „just-in-time“ (práve v čas) a „quick response“ (rýchla reakcia).

Výhody

Lepšie riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca
• Lepšia produktivita, dosiahnutá efektívnejšími procesmi a rýchlejšej odozvy na požiadavky trhu.
• Zníženie administratívnych a osobných nákladov znížením papierovania a chýb.
• Zvýšenie predaja lepšou dostupnosťou výrobkov na trhu.
• Lepšie vzťahy s obchodnými partnermi.

Global standards for electronic business messaging that allow
rapid, eﬃcient and accurate automatic electronic transmission
of agreed business data between trading partners.
• The use of GS1 eCom standards (EANCOM, GS1 XML) provide
standardised structure of the electronic business message,
enabling business partners to communicate business data
rapidly, eﬃciently and accurately irrespective of their internal
hardware and software.
• Business partners do not have to align the format and structure
of the messages – they can use the standard, readily available
format instead.
• GS1 eCom standards are based on globally recognised GS1
Identiﬁcation Keys (GTIN, GLN, SSCC, ... ) also used for physical
identiﬁcation of items, allowing to make a direct link between
physical ﬂow of goods and information related to them.
• The GS1 eCom standards are a key component of just-in-time
manufacturing and quick response customer-supplier links.

Beneﬁts

Better supply chain management
• Increased productivity through more eﬃcient processes and
faster response.
• Savings in administrative and personnel costs through less paperwork and errors.
• Improved speed to market / product availability.
• Improved relationship with trading partners.
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Priestor pre globálnu synchronizáciu údajov
The Environment for Global Data Synchronisation
V kocke

GDSN (Global Data Synchronization Network) je štandardizované a automatizované prostredie, ktoré umožňuje bezpečnú
a neustálu synchronizáciu údajov; umožňuje, aby mali všetci
obchodní partneri vo svojich informačných systémoch v rovnakom čase rovnaké údaje o výrobkoch. V sieti sa nachádzajú
štandardizované a dôveryhodné údaje, ktorých výsledkom sú
efektívne činnosti na národných aj globálnych trhoch a znižovanie nákladov v dodávateľskom reťazci.

Charakteristika

Spoľahlivejšie a efektívnejšie transakcie
• Obchodní partneri pracujú štandardizovaným spôsobom a
tým zamedzujú vzniku duplicitných systémov a procesov.
• Zabezpečuje, že údaje o výrobkoch sú aktualizované a zhodné
s dátami, ktoré majú obchodní partneri.
• Kontroluje presnosť údajov oproti štandardom a obchodným
podmienkam.
• Obchodní partneri klasiﬁkujú výrobky jedinečným a štandardizovaným spôsobom (GS1 Globálna klasiﬁkácia produktov).
• Globálny register GS1 garantuje jednoznačnosť položky (výrobku, kartónu alebo palety), spoločnosti a lokácie.

Výhody

Pre výrobcov a obchodníkov
• Zvýšenie výnosnosti.
• Zvýšenie produktivity zvýšením efektivity činností.
• Zníženie administratívnych a osobných nákladov elimináciou
nadbytočných nákladov, ktoré vznikajú chybami vo faktúrach
a objednávkach.
• Väčšia informovanosť o výrobkoch, aj akciových.
• Zredukovanie množstva položiek chýbajúcich na sklade.
• Automatické zasielanie údajov od výrobcu viacerým maloobchodníkom.
• Lepšie vzťahy medzi obchodnými partnermi.
• Jednotný formát údajov v celom distribučnom reťazci.
Pre konečných spotrebiteľov
• Lepšie služby pre zákazníkov (rýchlejšie vybavenie pri maloobchodnej pokladni, dostupnosť výrobkov).
• Presnejšie informácie o výrobkoch.
• Nižšie ceny.

In a Nutshell

GDSN (Global Data Synchronization Network) is an automated,
standards-based environment that enables secure and continuous data synchronisation, allowing all trading partners to
have consistent item data in their systems at the same time. The
network contains standardised and reliable data for eﬀective
business transactions in both local and global markets, driving
costs out of the supply chain.

Characteristic

More reliable and eﬀective transactions
• Ensuring that the trading partners work in a standardised way
thereby reducing duplicate systems and processes.
• Ensuring that item data is updated and is consistent between
trading partners.
• Validating accuracy of data against standards and business
rules.
• Ensuring that trading partners classify their products in a
unique standardised way (GS1 Global Product Classiﬁcation).
• Guaranteeing the uniqueness of item (product, case or pallet),
party and location through the GS1 Global Registry.

Beneﬁts

Retailers and Suppliers
• Improved proﬁtability.
• Increased productivity behind more eﬃcient transactions.
• Savings in administrative and personnel costs behind elimination of unnecessary cost due to invoice errors or poor quality
orders.
• Improved product and promotions availability information.
• Reduce out of stocks.
• Automating the distribution of supplier trading partner data to
multiple retailers.
• Improved relationships with trading partners.
• Single data format along the supply chain.
End Consumers
• Improved customer service (increased speed at point of sale,
product availability).
• Improved accuracy of product information.
• Reduced prices.
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Globálny štandard rádiofrekvenčnej identiﬁkácie
Global Standard for RFID-based Identiﬁcaion
V kocke

In a Nutshell

Nový globálny štandard, ktorého súčasťou je rádiofrekvenčná
identiﬁkácia (RFID), existujúca komunikačná sieť a elektronický
produktový kód (EPC – Electronic Product Code – jednoznačné identiﬁkačné číslo výrobku). Úlohou systému EPC je umožniť
okamžitú a automatickú identiﬁkáciu a sledovanie tovaru v celom distribučnom reťazci. Výsledkom sú efektívnejšie a transparentnejšie činnosti v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.

New global standard system that combines radio frequency
identiﬁcation (RFID) technology, existing communications network infrastructure and the Electronic Product Code (a number
for uniquely identifying an item) to enable immediate and automatic identiﬁcation and tracking of an item through the whole
supply chain globally, resulting in improved eﬃciency and visibility of the supply chain.

Charakteristika

Characteristic

• Sieť EPC poskytuje autorizovaným používateľom okamžite údaje o pohybe tovaru a objektov.
• EPC umožňuje jednoznačnú a presnú identiﬁkáciu tovaru a objektov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.
• EPC maximalizuje potenciál RFID, pretože využíva všeobecne
uznávané globálne štandardy, ktoré zabezpečujú prepojiteľnosť systémov.

• EPC Network of information provides real-time object movement data to authorised users.
• EPC allows organizations to uniquely and accurately identify
objects through the supply and demand chain.
• EPC maximises the potential of RFID technology by establishing common global standards that ensure interoperability.

Výhody

Trading partners
Increased proﬁtability driven by more eﬃcient supply chain management & better responsiveness to customer needs.
• Minimising waste, increasing speed and accuracy of supply
and reducing stock levels.
• Reducing counterfeit and supply chain shrinkage.
• Improved responsiveness to customers demand and ability to
react to product quality issues.

Pre obchodných partnerov
Zvýšenie výnosov efektívnejším riadením činností v distribučnom reťazci a rýchlejšou reakciou na požiadavky spotrebiteľov.
• Minimalizovanie prebytkov, rýchlejšie a presnejšie dodávky tovaru, zníženie skladových zásob.
• Zníženie množstva falziﬁkátov a mánk.
• Lepšia odozva na dopyt a schopnosť reagovať na problémy
spojené s kvalitou výrobku.
Pre konečných zákazníkov
Zlepšenie služieb zákazníkom.
• Rýchlejšie vybavenie pri maloobchodnej pokladni.
• Hromadné snímanie tovaru.
• Lepšia dostupnosť výrobkov.
• Čerstvejšie výrobky.
• Kvalitnejšie údaje o výrobkoch.
• Okamžité stiahnutie tovaru z obehu.
• Menej falziﬁkátov.
• Spätné vysledovanie.

Beneﬁts

End Consumers
Improved customer services.
• Improved speed at check out.
• Multiple scanning.
• Better product availability.
• Fresher products.
• Better product information.
• Prompt removal of expired or recalled products.
• Fewer counterfeits.
• Traceability.
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