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GS1 - výhody pre všetkých
GS1 - Benefits for all
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Vízia a Poslanie
Vision & Mission

V našich predstavách vidíme svet,
v ktorom sa predmety a s nimi súvisiace informácie
presúvajú vždy a všade efektívne a bezpečne
pre prosperitu firiem a lepší život ľudí.
Našim poslaním je zastávať pozíciu nezávislého lídra,
ktorý umožní organizáciám vytvárať
a implementovať globálne štandardy tým,
že im poskytne nástroje, dôveru a istotu,
ktoré sú potrebné na naplnenie vízie.

At GS1, our vision is a world where things
and related information move efficiently
and securely for the benefit of businesses
and improvement of peoples‘ lives,
everyday, everywhere.
Our mission is to be the neutral leader enabling
communities to develop and implement
global standards providing the tools, trust and
confidence needed to achieve our vision.
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Príhovor
Foreword
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,

Dear Members,

v roku 2007 sme si pripomenuli už tridsať rokov od založenia EAN International, predchodcu GS1. Toto združenie
založilo 12 európskych krajín v roku 1977. Zaviedli svoju
vlastnú symboliku na jednoznačnú identifikáciu tovarov
a služieb v členských krajinách a pomenovali ju čiarový
kód EAN. Európsky systém označovania prevzali mnohé
krajiny sveta. Dôvodom bolo, že čiarový kód EAN obsahuje aj informáciu o krajine, kde je výrobca zaregistrovaný.
Nebol to však prvý systém na označovanie tovaru.

in 2007, we commemorated the 30th anniversary of the
predecessor to GS1, EAN International. The organisation
was established by twelve European countries in 1977.
The founding members created their own symbology
for unambiguous identification of products and services
and named it EAN barcode. Since then, the European system of identification has been adopted by many countries around the world. The reason for doing so was the
capability of EAN barcode to encode information about
the country where particular producer is headquartered.
However, this was not the first system for product identification.
Barcodes for the unique identification of products in retail were first used in the USA. It was on 26th June 1974,
at a supermarket in Troy, Ohio, where the barcode was
successfully scanned from a pack of chewing gum and
the data transferred into a cash register. The barcode was
named Universal Product Code or UPC. An organisation
Uniform Code Council was established to manage the
system for product identification. It served its purpose
until 2005, when it merged with EAN International and
the newly created global association was given name
GS1, with head office in Brussels. GS1 has 108 member
organisations throughout the world. The Slovak representative is GS1 Slovakia which is a non-governmental,
not-for-profit association of legal entities.

Prvé použitie čiarových kódov na jednoznačnú identifikáciu tovaru pri maloobchodnom predaji zaviedli v U.S.A.
v roku 1974. Bolo to 26. júna 1974, keď sa v supermarkete March v meste Troy v Ohiu podarilo prečítať čiarový
kód z balíčka žuvačiek a údaj elektronicky preniesť do
pokladne. Čiarový kód pomenovali UPC (Universal Product Code). Na správu systému označovania výrobkov
čiarovým kódom UPC vznikla organizácia Uniform Code
Council, ktorá riadila označovanie až do roku 2005, keď
sa spojila s EAN International a novovzniknuté globálne
združenie dostalo názov GS1 so sídlom v Bruseli. Jeho členom je 108 členských národných organizácií. Slovenským
zástupcom je GS1 Slovakia, mimovládne neziskové združenie právnických osôb.
Československo začalo systém používať už v roku 1983
hlavne na výrobky určené na export. Správu systému
označovania prevzala Správa štátnych hmotných rezerv
ČSSR. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 bolo
založené Národné centrum EAN Slovakia ako samostatná
účtovná jednotka pod Správou štátnych hmotných rezerv.
V roku 1996, všetky povinnosti a práva prevzalo mimovládne neziskové združenie právnických osôb EAN Slovakia so sídlom v Žiline, neskôr v roku 2004 premenované
na GS1 Slovakia. Združenie má teraz viac ako 3 200 členov. Sú to firmy, ktoré sú registrované na Slovensku.
Tieto udalosti sme si pripomenuli na konferencii a slávnostnom večere GS1 Slovakia Summit 2007.
V roku 2007 sa počet členov združenia nezvyšoval, zostáva na úrovni asi 3 200 firiem a podľa trendu z minulých
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Czechoslovakia started to use the system in 1983, mainly
for exported products. The CSSR State Reserves took over
the administration of the system for the product identification. After the foundation of Slovak Republic in 1993,
the National Centre of EAN Slovakia was established as an
independent budgetary organization under the governance of The State Reserves. In 1996, all liabilities and rights
were taken over by a non-governmental, not-for-profit association of legal entities - EAN Slovakia, seated in Zilina.
EAN Slovakia changed its name to GS1 Slovakia in 2004.
The association has more than 3 200 members, companies registered in Slovakia.
We commemorated all these events at the Conference
and Gala Dinner GS1 Slovakia Summit 2007.

rokov sa asi ani nebude zvyšovať, najmä čo sa týka slovenských výrobcov. Vzniká tu však priestor na rozširovanie
našich služieb najmä v oblasti elektronickej komunikácie
a vytvárania databáz na podporu obchodovania, správu
a prenos obchodných informácií.
V súčasnosti sa bez čiarového kódu spotrebný tovar už ani
nedá predať. Čoraz viac narastá potreba spoľahlivej identifikácie produktov. Čiarový kód naráža na svoje fyzikálne
hranice. Systém identifikácie GS1 má však už teraz pripravený nový spôsob pomocou rádio frekvenčnej identifikácie (RFID) a elektronického produktového kódu (EPC), systém dopĺňajú produktové katalógy, vzájomne prepojené
do globálnej dátovej synchronizačnej siete a štandardy
pre elektronickú komunikáciu medzi obchodujúcimi
partnermi pomocou štandardizovaných správ. Spolu tvoria mohutnú základňu na zefektívnenie všetkých činností
pri obchodovaní a automatizácii obchodných a logistických činností. A naším najbližším cieľom je predstaviť
tieto technológie vám, našim členom.

The number of members remained at the level of 3 200
companies in 2007. According to the trend over the past
years, we do not expect the membership, especially the
one of Slovak producers, to grow significantly in the future. However, we see the growing potential of services
we offer, in the areas of electronic communication and
database management.
Nowadays, consumer goods can hardly be sold without
a barcode. The need for reliable identification of products
is growing. Barcode is slowly starting to meet its physical limitations. GS1 system offers solutions in the form of
radiofrequency identification and Electronic product
code, the system is supported by product catalogues interconnected into Global Data Synchronisation Network
and by standards for electronic communication between
trading partners enabled by standardised messages. They
all provide basis for more effictient business activities and
automation of trade and logistic processes. Our main
objective is to introduce these technologies to you, our
members.

Miroslav Štaffen, riaditeľ/CEO
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GS1 Slovakia
GS1 Slovakia
GS1 Slovakia

GS1 Slovakia

je jednou zo 108 členských organizácií GS1, ktoré sú správcami čiarových kódov EAN/UPC a systému GS1 v 155 krajinách sveta, pričom spolu majú viac ako 1,3 milióna členov.

GS1 Slovakia is one of 108 member organisations of GS1
that administrate GS1 System and the usage of EAN/UPC
bar codes in 155 countries and altogether serve more
than 1,3 million member companies.

Naše základné princípy
• Pôsobíme ako neziskové združenie
• Sme nezávislí od obchodných partnerov
• Vedú a riadia nás samotní používatelia
• Slúžime všetkým firmám, tak veľkým ako aj malým
a stredným
• Sme platformou pre vytváranie dohôd medzi obchodnými partnermi
• Veríme, že ľudia – zamestnanci a členovia – sú naším
najdôležitejším aktívom

Our Fundamental Principles
• We are a not-for-profit organisation
• We are neutral from the business partners
• We are user-driven and governed
• We serve all companies, both multinationals and SMEs
• We are a platform for collaborative agreements between business partners
• We believe that our people – employees and associates
– are our most important asset
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OBLASTI POUŽÍVANIA SYSTÉMU GS1
AREAS OF GS1 SYSTEM APPLICATION

30 % maloobchod,

3 % poľnohospodárstvo/agriculture
3 % obchodné činnosti/business activities

veľkoobchod/retail, wholesale

4 % iné/others

60 % výroba/production
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GS1 pod jednou strechou
GS1 under one roof

The global language of business
Vytvárame globálne štandardy s cieľom zefektívniť distribučný reťazec

Ponúkame štandardy pre maloobchod, veľkoobchod, logistiku, riadenie zásob, riadenie
pohybu majetku, spätnú vysledovateľnosť, zdravotníctvo, elektronickú komunikáciu

systém globálnych štandardov

automatická
identiﬁkácia

elektronická výmena
údajov

globálna dátová
synchronizačná sieť

rádiofrekvenčná
identiﬁkácia

Základom systému GS1 sú jedinečné identiﬁkačné čísla GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, EPC

Systém GS1 je systémom globálnych štandardov, ktoré umožňujú presnú identifikáciu
produktov, majetku, služieb a lokalít a výmenu informácií o nich.
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Štandardy automatickej identifikácie
Standards for Automatic Identification
Čiarový kód je nástrojom rýchlej a presnej identifikácie tovarov
v maloobchode, v každom článku distribučného reťazca, v každom priemyselnom odvetví a v každej časti sveta. Výsledkom
používania sú efektívne a transparentne riadené činnosti v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.

BarCode enables rapid and accurate electronic item identification in retail, at every point of a supply chain, in every industry
and in any part of the world, resulting in improved efficiency
and visibility in the supply and demand chains.

Rodina čiarových kódov GS1

EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 DataBar, Composite, Data Matrix

Čiarové kódy EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 DataBar, Composite, Data Matrix
Čiarové kódy GS1 sú najpoužívanejším štandardom na svete
• Do čiarového kódu GS1 je zakódované jedinečné identifikačné
číslo produktu.
• Systém GS1 zaručuje, že zo zakódovaných údajov vznikne jedinečná správa, ktorej spracovanie môže byť vopred naprogramované.
• Používanie štandardu podporujú maloobchodníci na celom
svete.
• Štandard zaviedlo viac ako 1,3 milióna firiem vo viac ako 155
krajinách.
• Čiarové kódy GS1 poznajú a dokážu skenovať na celom svete.

GS1 BarCodes are the most widely used standard in the world
• 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
• It is supported by all open trade retailers globally
• It is implemented by over 1,3 million user companies in more
than 155 countries.
• The same code is recognized and can be scanned anywhere in
the world.

Zavedenie čiarových kódov GS1 má prínos
pre výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov

GS1 BarCodes implementation brings
benefits for manufacturers, retailers
and end consumers

Pre výrobcov
• Zníženie nákladov skvalitnením činností v distribučnom reťazci.
• Zvýšenie predaja tým, že bude tovar spotrebiteľovi vždy
k dispozícii.
• Jednotný systém pre všetkých odberateľov.

8

GS1 BarCode family

Manufacturers
• Lower costs through improved supply chain efficiencies.
• Increased sales through increased product availability.
• One solution for all customers.

Pre obchodníkov
• Zníženie nákladov zvýšením efektivity práce pri riadení zásob.
• Zvýšenie predaja dostupnosťou výrobkov.
• Zvýšenie efektivity práce pri maloobchodných pokladniach.
• Jednotný systém pre všetkých dodávateľov.

Retailers
• Lower costs behind increased stock management efficiency.
• Increased sales through increased product availability.
• Increased check out efficiencies.
• One solution for all suppliers.

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

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

Vzdelávanie vedie k správnemu používaniu
čiarových kódov

Education is the means of getting bar code
implementation right

Vzdelávanie
Štandardy prinášajú maximálny efekt a úspory len vtedy, ak sa
dodržiavajú a vzdelávanie je jednou z možností, ako zabezpečiť,
aby sa používali správne. Našim členom, v prevažnej miere výrobcom, každoročne ponúkame základné školenia GS1 Basic a
GS1-128. Predmetom oboch školení je systém identifikácie, ako
aj technické požiadavky na kvalitu čiarových kódov. Ponúkané
kurzy vždy aktualizujeme, aby zohľadňovali potreby nášho trhu
a rešpektovali vývoj štandardov v oblasti identifikácie.

V roku 2007 naše školenia absolvovalo 132 účastníkov, čo bolo
oproti predchádzajúcemu obdobiu až trojnásobne viac. Veríme,
že tento ukazovateľ sa pozitívne odrazí na kvalite používania
štandardov na Slovensku.

Education
Standards can only bring maximum effects and savings when
they are fully met and education is one of the means of achieving their correct implementation. Each year we offer to our
members, majority of whom are producers, training seminars
dedicated to GS1 Basics and GS1-128. The topics covered are focused on identification and technical requirements on bar code
quality. The contents of the courses offered is regularly updated
to meet the needs of our market with respect to the development of identification standards.
Retailers and manufactures are tightly linked and poor quality
bar code will probably have no negative impact on the site of
manufacturer but its quality is crucial at the point of delivery
and point of sale. Thanks to the cooperation with COOP Jednota
Slovensko, s.d. we introduced in 2007 new course focused on
retail.
Throughout the year 2007 our training seminars were completed by 132 attendees, which was in comparison to the previous
year as much as thrice more. We believe that this figure will positively affect the quality of GS1 standards used in Slovakia.

Vzdelávanie bez cestovania
Pre tých, ktorí nemajú čas prísť na školenie alebo nemajú záujem
čítať informačné brožúry sme pripravili zábavnejšiu formu vzdelávania na internete, tzv. eLearn.
Prednosťou eLearn kurzov je možnosť absolvovať ich vo vlastnom tempe, v čase a jazyku, ktorý vyhovuje účastníkovi.
Text v slovenčine, názorná grafika a sprievodné hovorené slovo
prevedú kurzom tak, aby účastník absolvoval záverečný test so
stopercentnou úspešnosťou. Odmenou za snahu je medzinárodne uznávaný certifikát.

Education without travelling
For those who are too preoccupied to attend our training seminars or to read the information brochures, we prepared entertaining way of learning over the internet called eLearn. Our
members can take eLearn courses at their own pace, at the time
that suits them and in the language that they prefer.
The texts in Slovak language, illustrations and voice over will
take the trainee through the course so that he/she is able to
pass the final test on hundred percent. The award for the efforts
is globally recognised certificate.

Medzi obchodom a výrobou je veľmi úzka väzba. Nekvalitný čiarový kód nemusí mať na strane výrobcu žiadny vplyv, ale jeho
kvalita na úrovni príjmu a predaja je rozhodujúca. Preto sme
v roku 2007 predstavili nové školenie v spolupráci s COOP Jednota Slovensko, s.d. zamerané na obchod.
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GS1 eCom - elektronická komunikácia
GS1 eCom - Electronic communication
V kocke

In a nutshell

Výhody pre používateľov

Users advatages

GS1 eCom na Slovensku naberá obrátky

GS1 eCom momentum in Slovakia

GS1 eCom je skupina štandardov na elektronickú komunikáciu
medzi obchodnými partnermi. Pomocou celosvetovo jedinečných identifikačných čísel priradených výrobkom, lokalitám
a logistickým jednotkám umožňujú tieto štandardy zasielanie
elektronických správ medzi informačnými systémami podnikov.
Inými slovami transakcie ako objednávka, faktúra a dodací list sa
vymieňajú pomocou globálnych štandardizovaných elektronických správ, ktoré počítač dokáže spracovať bez zásahu človeka.

• vyššia produktivita a efektívnosť
• zníženie nákladov na spracovanie dokumentov
• zníženie množstva papierových dokladov
• zníženie počtu chýb
• lepšia konkurencieschopnosť
• rýchlejšia komunikácia s obchodnými partnermi
• automatické spracovanie obchodných dokumentov
• lepšie riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca
• zvýšenie predaja lepšou dostupnosťou výrobkov na trhu
• zlepšenie manažmentu logistiky
• rýchlejšia odozva na požiadavky trhu
• zlepšenie vzájomných obchodných vzťahov
• optimalizovaný prenos informácií
• existencia jednoznačného dôkazu o doručení
• časová nezávislosť
• zabezpečený prenos informácií
• konkurenčná výhoda pri získavaní nových trhov
Aj keď miera využitia štandardov elektronickej komunikácie
v oblasti maloobchodu u nás ešte nedosahuje čísla iných krajín EÚ, veľa slovenských obchodných spoločností vidí prínosy,
ktoré z dlhodobého hľadiska znamenajú predovšetkým značné
zníženie nákladov. Dnes, vďaka štandardom GS1, komunikuje
so svojimi obchodnými partnermi elektronicky už viac ako sto
slovenských firiem.
Začiatkom roku 2007 sa na Slovensku, vďaka franchizingovej
zmluve našej dcérskej spoločnosti EAN Slovakia, udomácnil
systém eXite®, ktorý je lídrom v poskytovaní zabezpečenej elektronickej komunikácie v celom stredoeurópskom regióne. Jeho
služby využívajú nielen národné a nadnárodné maloobchodné
reťazce a ich dodávatelia, ale aj prepravcovia, banky, poisťovne,
lekárne či viaceré vládne inštitúcie.
Počas prvých deviatich mesiacov pôsobenia systému eXite®
na Slovensku sa pre tento druh komunikácie rozhodli dvaja
významní dodávatelia pre reťazce Billa, Metro a Tesco. Aj náš
najväčší národný obchodný reťazec COOP Jednota sa rozhodol v priebehu roku 2008 zaviesť elektronickú komunikáciu so
svojimi obchodnými partnermi. Určite to významne prispeje
k udomácneniu a rýchlemu šíreniu tejto relatívne novej formy
komunikácie na Slovensku.
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GS1 eCom is a set of standards enabling trading partners to
communicate elecronically. The electronic exchange of data
between the companies‘ ERP systems is implemented using
globally unique identifiers assigned to products, locations and
logistical units.
In other words, documents such as order, invoice and despatch
advice are exchanged by globally standardized electronic messages enabling computers to process them without human intervention.
• higher productivity and efficiency
• lower document processing cost
• lower number of paper documents
• lower error occurence
• increased competitiveness
• faster trading partner communication
• automated processing of business documents
• better supply chain management
• increased sales and product availability
• better logistics management
• quicker market response
• improved business partner relationship
• optimized information exchange
• delivery certificate
• time independence
• secure data transmission
• competitive advantage in new market areas
Even if the number of users for standardised electronic messaging is not reaching the volume of other EU countries, a number
of Slovak businesses realizes advantages especially in the long
term decrease of costs. Today, thanks to GS1 standards, more
than 100 Slovak companies communicate electronically with
their business partners.
Thanks to a franchise agreement of our daughter company EAN
Slovakia, eXite® - the leading electronic exchange service provider for central and eastern Europe has settled in Slovakia at
the beginning of 2007. It provides services not only to national
and international retailers and their suppliers but also logistics
providers, banks, insurance companies, pharmacies or state authorities.
In the past nine months of eXite® service activities in Slovakia,
two important suppliers for Billa, Metro and Tesco have started
to use electronic messaging. Even our biggest national retailer
COOP Jednota has decided to implement electronic communication with its business partners in 2008. It will certainly encourage the expansion of the relatively new form of communication
in Slovakia.
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Priestor pre globálnu synchronizáciu údajov
The Environment for Global Data Synchronisation
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 dodávateľsko-odberateľskom reťazci.

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

Spoľahlivejšie a efektívnejšie transakcie

More reliable and effective transactions

• 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.
• Zabezpečuje, že obchodní partneri klasifikujú svoje výrobky
jedinečným a štandardizovaným spôsobom (GS1 Globálna
klasifikácia produktov).
• Globálny register GS1 garantuje jednoznačnosť položky (výrobku, kartónu alebo palety), spoločnosti a lokality.
• Každoročnou certifikáciou katalógov sa udržiava ich zhoda
so štandardami a zabezpečuje sa ich schopnosť vzájomne
spolupracovať.
• Sieť GDSN je koncipovaná tak, aby sa používateľ prihlasoval
len z jedného katalógu, ale získal prístup do všetkých.

Výhody pre výrobcov a obchodníkov

• Zvýšenie produktivity prostredníctvom efektívnych transakcií.
• Zníženie administratívnych a osobných nákladov elimináciou nadbytočných procesov, ktoré vznikajú chybami vo fak
túrach a objednávkach.
• Väčšia informovanosť obchodných partnerov 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 vo všetkých článkoch distribučného reťazca.

Pre konečných spotrebiteľov

• Lepšie služby pre zákazníkov (rýchlejšie vybavenie pri maloobchodnej pokladni, dostupnosť výrobkov).
• Presnejšie informácie o výrobkoch.
• Nižšie ceny.
Aj keď GS1 Slovakia má jeden z certifikovaných katalógov, zatiaľ
sa nám nepodarilo presvedčiť obchodníkov, ktorí pôsobia na
slovenskom trhu, že aj im dokáže GDSN ušetriť časť nákladov
a zjednodušiť komunikáciu s obchodnými partnermi.
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• 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 and standardised way (GS1 Global Product Classification).
• Guaranteeing the uniqueness of item (product, case or pallet), party and location through the GS1 Global Registry.
• Certifying that the data pools and the GS1 Global Registry
comply with GDSN rules.
• Providing a single point of entry via chosen data pool.

Retailers and Suppliers

• Increased productivity behind more efficient transactions
• Savings in administrative & personnel costs behind elimination of unnecessary costs 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 services (increased speed at point of
sale, product availability).
• Improved accuracy of product information.
• Reduced prices.
Even though GS1 Slovakia has one of the certified datapools,
so far we were not successful in negotiations with retailers and
we did not manage to persuade them that GDSN can drive the
costs out of the distribution chain and improve communication
with the trading partners.
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Globálne štandardy pre identifikáciu založenú na RFID
Global Standards for RFID-based Identificaion
Okamžité a presné informácie o produktoch v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca.

Immediate and accurate information about products within the
whole supply and demand chain.

V kocke

In a nutshell

Elektronický produktový kód (EPC – Electronic product code)
a rádiofrekvenčná identifikácia (RFID – Radio frequency identification) významne prispievajú k zdokonaleniu identifikácie
produktov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.
Hlavný prínos kombinácie týchto dvoch technológií spočíva
v tom, že elektronický produktový kód identifikuje každú jednotlivú položku, pretože okrem číslic, ktoré identifikujú výrobcu
a druh tovaru, obsahuje aj sériové číslo konkrétneho výrobku.
Ďalším prínosom je, že RFID tag, ktorý obsahuje elektronický
produktový kód sa nemusí nachádzať na viditeľnom mieste, čím
sa zjednodušujú logistické procesy, zvyšuje efektivita a znižujú
prevádzkové náklady.

Charakteristika

Elektronický produktový kód môžeme charakterizovať ako číslo
zakódované v elektronickej podobe a uložené na pamäťovom
médiu – čipe. Rovnako ako systém GS1, aj EPC je medzinárodne
štandardizovaný systém, ktorý slúži na jednoznačnú identifikáciu
tovaru a objektov v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci.
Na prenos údajov do počítača sa používa rádiová frekvencia.
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky vyhradil pre RFID
frekvenčný rozsah 865,6 – 867,6 Mhz. Tento rozsah pre UHF tagy
(tie, ktoré majú perspektívu uplatniť sa pri identifikácii produktov v distribučnom reťazci) je v rámci rozsahu využívaného v celej Európe, t.j. 865 – 869 Mhz.
Organizácia EPCglobal v minulom roku schválila počiatočný
súbor jedenástich štandardov, ktoré boli zostavené tak, aby spĺňali požiadavky používateľov. Na ich základe môžu používatelia
identifikovať objekty, zhromažďovať dáta a zdieľať informácie,
ktoré odpovedajú na štyri základné otázky: Čo? Kde? Kedy? Prečo?
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Electronic product code (EPC) and radiofrequency identification (RFID) provide advancements to product identification in
the supply chain. The major advancement, that the combination of these two technologies provides, is that the Electronic
product code identifies specific item. EPC, in addition to the
number that identifies producer and the type of product, contains a unique identifier for each object.
Another advancement is the removal of the line of sight requirement. This feature makes logistic processes simpler, increases
efficiency and reduces operation costs.

Characteristic

Electronic product code can be described as a number encoded electronically and stored on a memory storage unit – in this
case a silicon chip. Just like the GS1 system, the EPC is globally
standardised system that unambiguously identifies goods and
items in the supply chain. Radio frequency is used to transfer the
data from the reader to the computer.
Telecommunications Office of the Slovak Republic assigned the
frequency band 865.6 – 867.6 MHz for RFID applications. This
band for UHF tags (the ones that are the most likely to be used
for identification of products in the supply chain) corresponds
with the band used in the whole Europe, i.e. 865 – 869 MHz.
In 2007, the EPCglobal organisation ratified the initial suite of
eleven standards that meet the requirements of end users. This
means that the identification of objects, data capture, and sharing of information can now be undertaken based on these global standards and thus be able to provide answers to four key
questions: What? Where? When? and Why?

EPCglobal Network ako systém využívajúci EPC a RFID pozostáva z komponentov, ktorých zloženie sa v roku 2007 kvôli lepšej
zrozumiteľnosti a prehľadnosti ustálilo na týchto piatich:
• Elektronický produktový kód.
• Technické vybavenie, tagy a snímače.
• EPC Middleware - softvér, ktorý spracováva dáta zo snímača.
• EPC Informačné služby - prostredníctvom nich prebieha výmena dát medzi obchodnými partnermi.
• Vyhľadávacie služby - súbor služieb, ktorý používateľom
umožňuje vyhľadávať dáta súvisiace s konkrétnym elektronickým produktovým kódom.

Výhody EPCglobal Network

• rýchlejšie a presnejšie snímanie
• nižšia úroveň skladových zásob
• vyriešený nedostatok tovaru na sklade
• redukcia strát
• lepšie využitie majetku podniku
• ochrana pred falšovaním
• cielené sťahovanie tovaru z obehu

Aktivity

V roku 2007 sa členom EPCglobal stala firma FORTE s.r.o., ktorá sa
venuje tvorbe podnikových systémov založených na RFID.
Združenie GS1 Slovakia v spolupráci s touto spoločnosťou zorganizovalo dňa 31. mája 2007 v Bratislave seminár, ktorý sa venoval
problematike rádiofrekvenčnej identifikácie s cieľom predstaviť
túto technológiu širšej verejnosti.
V úvodnej prezentácii riaditeľ združenia predstavil technológiu RFID a EPC, dosiaľ schválené štandardy EPCglobal a načrtol
budúce plány združenia GS1 Slovakia ohľadom elektronického
produktového kódu.
Pán Jozef Lyhaj z Forte s.r.o. porovnal čiarový kód s RFID a bližšie
opísal RFID frekvencie a typy UHF tagov.
Ďalším možnostiam technológie RFID sa venoval pán Jan Jírovec
z pražskej spoločnosti Projekt Invest, a typickým aplikáciám RFID
páni Stanislav Lodňan a Pavel Hosnedl, tiež z firmy FORTE s.r.o.
Spomenuté aplikácie zahŕňali dochádzkové systémy, manažment životného cyklu produktu a evidenciu majetku pomocou
RFID.

EPCglobal Network as a system that employs the Electronic
product code and radiofrequency identification is comprised
of several fundamental parts. In 2007, these components were
modified for better understanding and transparency. Now there
are five components of EPCglobal Network:
• Electronic Product Code.
• Technical equipment, tags and readers.
• EPC Middleware - a software technology that manages data
from the reader.
• EPC Information Services - enable trading partners to ex
change data.
• Discovery services – a suite of services that enables users to
find data related to a specific Electronic product code.

Benefits of EPCglobal Network
• faster and more accurate reads
• lower inventory levels
• fewer out of stocks
• reduced shrinkage
• better asset utilization
• authentication and anti-counterfeiting
• targeted recalls

Activities

In 2007, the Slovak company FORTE s.r.o. became a member of
EPCglobal. This company designs business applications based
on RFID.
On May 31, GS1 Slovakia in cooperation with FORTE s.r.o. organised an RFID workshop. The workshop took place in Bratislava
and its objective was to provide basic information about radio
frequency identification.
In his opening presentation, the CEO of GS1 Slovakia introduced the EPC and RFID technology; the standards ratified by
EPCglobal and outlined the future plans of GS1 Slovakia regarding Electronic product code.
Mr. Jozef Lyhaj from FORTE s.r.o. compared barcode to RFID and
provided further information on RFID frequencies and the types
of UHF tags.
The basics of the RFID technology were the subject of presentation given by Jan Jirovec from Prague based company, Projekt Invest and the typical applications of the technology were
covered by Stanislav Lodňan and Pavel Hosnedl, both from
FORTE s.r.o. The mentioned applications included attendance
systems, product life cycle management and inventory management, all with the assistance of RFID.

15

Healthcare
Zvyšovanie bezpečnosti pacientov
Improving patient safety worldwide
V obchode sa technológie na automatickú identifikáciu používajú už desaťročia a úspešne znižujú náklady a zefektívňujú logistiku. V zdravotníctve sa štandardy GS1 používajú tiež, ale nie
v takej miere ako v obchode. Dôvodom je to, že zdravotnícky
sektor má veľmi špecifické požiadavky, ktoré nemohli byť kompletne splnené s existujúcimi štandardami. Organizácia GS1 si
tento fakt uvedomila a vytvorila skupinu GS1 HUG (Healthcare
User Group), ktorá je zodpovedná za tvorenie štandardov pre
rôzne oblasti zdravotníctva. Používanie štandardov v zdravotníctve je momentálne jednou z priorít GS1.

Štyri hlavné oblasti záujmu

• Prevencia omylov pri liečbe – označovanie každého lieku
podávaného v nemocnici zabezpečí, že správny liek bude
podaný správnemu pacientovi v správny čas.
• Autentifikácia výrobkov – označovanie všetkých produktov
s využitím štruktúry údajov podľa štandardov GS1 zabezpečí automatickú identifikáciu originálnych výrobkov.
• Vysledovateľnosť – vytvorenie elektronického rodokmeňa
výrobku zabezpečí ľahšie identifikovanie falšovaných výrobkov a sťahovanie šarží z obehu.
• Zefektívnenie distribučného reťazca – zrýchlenie, zlepšenie
prehľadu a presnosti.
So starnutím populácie sa musí vysporiadať väčšina krajín a Slovensko nie je výnimkou. Tento trend veľmi ovplyvňuje náklady
na zdravotnú starostlivosť. Náklady tiež zvyšuje aj častejšie používanie moderných postupov a technológií. Väčšina nemocníc
preto čelí neustálemu tlaku na znižovanie nákladov. Nesmú však
pritom znížiť kvalitu poskytovaných služieb a ohroziť zdravie pacienta.
Čiarové kódy a celkovo technológie pre automatickú identifikáciu počas svojej viac ako 30 ročnej histórie dokázali, že sú
schopné dosiahnuť požadované zníženie nákladov a poskytnúť
ďalšie skryté výhody. Použitím štandardizovaných riešení sa aj
v zdravotníctve dajú dosiahnuť podobné úspory ako v obchode. V kombinácii so zvýšením bezpečnosti pacientov a lepšou
vysledovateľnosťou je automatická identifikácia ideálnym riešením pre zdravotníctvo.
Naďalej sme pokračovali v spolupráci s Ústavom štátnej kontroly
veterinárnych biopreparátov a liečiv na sprevádzkovaní databázy veterinárnych liečiv. Táto databáza je funkčná od júna 2007.
V GS1 Slovakia si uvedomujeme príležitosti, ktoré sa otvárajú vstupom do zdravotníctva, lebo zdravotníctvo sa dotýka
všetkých hlavných aktivít GS1 – od čiarových kódov, cez eCom
a GDSN až po EPC.
V roku 2007 sme publikovali sériu šiestich článkov v Zdravotníckych novinách, prezentovali sme systém GS1 na sneme majiteľov lekární a zúčastnili sme sa na medzinárodných stretnutiach
HUG. Takisto sme sa stretli so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR, Štátneho ústavu na kontrolu liečiv a Slovenskej lekárnickej komory. Na týchto stretnutiach sme zistili, že aj u nás je
záujem o štandardizované riešenia a možní používatelia vidia
prínos štandardov v tejto oblasti.
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Technology for automatic identification has been used in retail
for a few decades. It decreases costs and makes logistic processes more effective. In healthcare, the GS1 standards are used as
well, but not in such scale as in the retail due to special requirements of healthcare sector, for which the current standards are
not sufficient. GS1 recognized this fact and created GS1 HUG
(Healthcare User Group). This group is responsible for development of standards for healthcare sector. Healthcare sector has
become the second core sector for GS1.

Four main areas of interest

• Prevention of medical errors – marking of single use medicines ensures that the right patient gets the right dose of the
right medicine at the right time.
• Authentification of products – marking of products that
move through the supply chain ensures automatic identification of the original products.
• Traceability – e-pedigree is a good tool for fight against counterfeit drugs and for management of product recalls.
• Supply chain efficiency – reduction of manual interferences
increases efficiency and accuracy.
Population in many countries is ageing and Slovakia is not an
exception. Together with new advanced treatment methods it
is increasing costs for medical care. Majority of hospitals is facing
pressure to reduce the costs under the condition that the quality of care they provide is not altered and lives of the patients
are not endangered.
During the last 30 years, barcodes and other technologies for
automatic identification proved the ability to achieve reduction
of costs and to deliver other benefits as well. By using standardised solutions in healthcare we can achieve similar results as in
retail. Enhanced traceability and increased safety of patients makes automatic identification a perfect solution for healthcare.
Our cooperation with the Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments on the database of veterinary
drugs has continued during the last year. The database has been
in operation since June 2007.
GS1 Slovakia realizes the opportunities from entering the health
care sector because healthcare encompasses all products from
our portfolio, from barcodes, through eCom and GDSN to EPC.
During 2007 we published a series of six articles in Healthcare
newspaper, we had presentation on a seminar for pharmacists
and attended HUG meeting in London. We had meetings at The
Ministry of Healthcare, The State Institute for Drug Control and
Slovak Chamber of Pharmacists. On these meetings we ascertained that there is an interest in standardised solutions and many
users see the benefits that our standards deliver.

Traceability
Spätná vysledovateľnosť pomocou štandardov GS1
GS1 Standard for Traceability
Bezpečnosť potravín a spätná vysledovateľnosť sú otázky, ktorými sa v súčasnosti zaoberajú vlády a príslušné priemyselné
odvetvia. Hoci vo svete vznikajú rôzne nástroje na spätnú vysledovateľnosť, vďaka celosvetovo jedinečnej identifikácii tovaru,
logistických jednotiek, spoločností a lokalít, je systém GS1 priam
stavaný na to, aby spätnú vysledovateľnosť umožnil.
Úspešné zavedenie systému na spätnú vysledovateľnosť je podmienené spoluprácou jednotlivých článkov v distribučnom reťazci, ktoré musia prepojiť tok materiálu a hotových výrobkov
s tokom informácií o nich. Systém je postavený na uchovávaní
dohodnutých údajov v celosvetovo štandardizovanom formáte,
ktoré sú vo forme čiarových kódov GS1-128 zobrazené na tovare a následne zasielané elektronickou správou v EANCOM alebo
XML formáte.

Food safety and traceability are currently at the forefront of both
government and industry discussions around the world. Numerous initiatives designed to introduce various forms of tracking
and tracing functionalities in the food supply chain are underway. Because of its ability to provide globally unique identification of trade items, logistic units, parties and locations, the GS1
System is particularly well suited to be used for these purposes.
From an information management point of view, implementing
a traceability system within a supply chain requires all parties involved to systematically associate the physical flow of materials
and finished products with the flow of information about them.
Traceability is based on capturing agreed data in a globally standardised format and the data can be encoded into GS1-128
bar code placed on the goods and subsequentially sent as an
electronic message in EANCOM or XML format.
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Slovakia Summit 2007
Najvýznamnejšou udalosťou roku 2007 bola medzinárodná
konferencia GS1 Slovakia Summit, ktorá sa konala 20. septembra
v Bratislave. Konala sa v období, keď čiarový kód oslávil 30 rokov
veľmi úspešného pôsobenia na trhu a keď sa o rádio frekvenčnej
identifikácií hovorí ako o jeho nástupcovi.

The most notable event in 2007 was an international conference GS1 Slovakia Summit 2007 taking place 20th September in
Bratislava. The conference was held at the time when bar code
celebrated 30 very successful years on the market and when we
hear about radio frequency identification as of its successor.

Cieľom konferencie bolo zviditeľniť štandardy systému GS1 a to
najmä v oblasti rádio frekvenčnej identifikácie. RFID je v dodávateľsko-odberateľských transakciách veľmi mladou technológiou
a prínos z jej implementácie bude možný len vtedy, ak ju zavedú
všetky články reťazca na základe rovnakého štandardu. A práve
to je dôvodom, prečo považujeme za dôležité informovať odbornú verejnosť o odskúšaných formách identifikácie.

The goal of the conference was to promote GS1 standards
especially in the area of radio frequency identification. RFID is in
the supply and demand chain rather new technology and the
advantages of its implementation will only be possible when all
parties implement it on the common standards. At this point
we find providing companies with information about new and
tested forms of identification essential.

Konferencii predchádzala tlačová beseda, na ktorej organizáciu
GS1 Slovakia okrem jej prezidenta a riaditeľa zastupoval aj predseda GS1 in Europe, pán Pierre Georget. Potešujúca bola účasť
mnohých novinárov a najmä výstup v podobe publicity a to
nielen v tlačených, ale aj rozhlasových, televíznych a internetových médiách. Z tých najznámejších môžeme uviesť napríklad
reportáž v hlavných správach STV a relácii „Dobré ráno s Markízou“. Články zverejnili napríklad Hospodárske noviny, týždenník
Trend, či mesačníky Obchod, Instore a Infoware. Celkovo bolo
uverejnených 20 článkov.

Prior to the conference a press conference was held. GS1 Slovakia was represented by its president Mr. Ľuboš Gabčík and
Mr. Miroslav Štaffen, CEO. The region was represented by the
chairman of GS1 in Europe, Mr. Pierre Georget. The press conference was well attended by the media and what was especially satisfying was the output of publicity not only in printed
media but also on radio, television and internet. Out of those
best known we can mention a reportage broadcasted on Slovak
National Televison during main news or reportage in program
of TV Markíza „Good morning with Markíza”. The articles were
published in Hospodárske noviny, Trend, Obchod, Instore and
Infoware. Altogether there were 20 articles published.

Pán Pierre Georget, predseda GS1 v Európe, sa vo svojej prezentácii venoval spolupráci GS1 v rámci Európy a kvalite informácii
v distribučnom reťazci. V krátkosti spomenul projekty, na ktorých sa podieľajú európske členské organizácie.
Elektronický produktový kód ako novú technológiu pre identifikáciu predstavil pán Stephane Pique, európsky riaditeľ pre EPC/
RFID. Časť svojej prednášky venoval projektom prebiehajúcim
u európskych maloobchodných reťazcov, ktoré postupne začínajú pociťovať výhody, ktoré im táto technológia prináša.
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Mr. Pierre Georget, chairman of GS1 in Europe, focused his presentation on cooperation within Europe as well as quality of
information in the distribution channel. Briefly introduced projects GS1 member organisations in Europe are working on.
Electronic product code as new identification technology was
introduced by Mr. Stephane Pique, EPC/RFID director GS1 in
Europe. Part of his presentation was dedicated to projects run

Pán Manfred Piller z GS1 Austria prezentoval prácu svojich kolegov z testovacieho centra RFID, ktoré sa nachádza v rakúskom
Grazi. Podarilo sa im úspešne zaviesť technológiu RFID do oblasti spracovania kovov, ktorá sa tradične považuje za problematickú, keďže kov odráža resp. úplne blokuje rádiové vlny.
Generálny riaditeľ firmy FORTE s.r.o., ktorá je členom ECPglobal,
pán Peter Saloň predstavil práve prebiehajúce projekty, na ktorých sa jeho firma podieľa. Konkrétne ide o aplikácie technológie RFID v oblasti stavebníctva, výroby a komunálnych služieb.
Stránka www.rfidportal.sk poskytuje komplexné informácie
ohľadom rádiofrekvenčnej identifikácie, jej súčasťou sú aj zoznamy dodávateľov RFID v Čechách a na Slovensku. Vo svojej
prezentácii o nej hovoril pán Jan Jírovec, ktorý je konateľom poradenskej spoločnosti PROJECT INVEST spol. s r.o..
Pán Peter Vavro, manažér logistiky zo spoločnosti ZENTIVA, a.s.
Hlohovec hovoril o štandardoch GS1. Spomenul rozdiely v spôsobe identifikácie a distribúcie liečiv v krajinách pôsobenia spoločnosti ZENTIVA a zdôraznil potrebu štandardizácie.
Vývoj systému GS1 bol predmetom prednášky pána Roberta
Schubenela, technického riaditeľa v globálnom ústredí GS1. Poskytol pohľad do budúcnosti, kde budú jednotlivé technológie
pre identifikáciu a zdieľanie dát navzájom prepojené a prístup
k nim bude prioritou.
Záverečná prednáška patrila pánovi Miroslavovi Štaffenovi, riaditeľovi GS1 Slovakia, v ktorej predstavil základné štandardy systému GS1 – čiarové kódy, eCom, GDSN a EPC.
Cieľ konferencie, ktorým bolo zviditeľniť činnosť organizácie
GS1 a prestaviť možnosti identifikácie, sa nám podarilo splniť
a už teraz sa tešíme na prípravu ďalšieho podujatia.

by European retailers who are gradually beginning to see the
benefits that this technology offers.
Mr. Manfred Piller from GS1 Austria presented work of his colleagues in RFID test centre that is located in Graz. They managed
to successfully implement RFID technology in the area of steel
processing that is in general considered to be complicated as
steel reflects or rather blocks radio waves.
Mr. Peter Saloň, General Director of FORTE, s.r.o., member of EPC
Global, introduced projects that are currently in progress. Their
applications specialise on implementation of RFID technology
in the area of construction, production and municipal services.
Web site www.rfidportal.sk provides comprehensive information about radio frequency identification. Part of the site is dedicated to the suppliers of RFID technology in Czech Republic and
Slovakia. The site was introduced by Mr. Jan Jírovec, director of
consulting agency PROJECT INVEST, spol. s r.o.
Mr. Peter Vavro, logistics manager for ZENTIVA, a.s. Hlohovec spoke about GS1 standards. He mentioned issues company ZENTIVA is facing with regards to the identification and distribution in
various markets and stressed the need of standardisation.
GS1 System development was subject of Mr. Robert Schubenel‘s
presentation, senior technical director for GS1 Global Office. He
offered view into the future where individual identification technologies and data sharing systems will be linked together and
the access to such services will become priority.
The final presentation was given by Mr. Miroslav Štaffen, Chief
Executive Officer, GS1 Slovakia, who presented basic set of GS1
standards - BarCodes, eCom, GDSN and EPC.
The goal of the conference was to promote activities GS1 is
involved in and to introduce the identification system. The targets
set were met and we are looking forward to the next event.
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Zviditeľňujeme štandardy GS1
Promoting GS1 standards
Web

Web

Web stránku považujeme za vstupnú bránu k združeniu
a preto jej venujeme takú pozornosť, aby sa jej kredit
neustále zvyšoval. Okrem takmer stovky aktualizácií sme
v uplynulom roku zaviedli aj systém priebežného zverejňovania noviniek na úvodnej stránke. Na slovenskom
trhu máme jedinečné postavenie a zároveň povinnosť
informovať našich členov o vývoji systému GS1. Veríme,
že pravidelné návštevy našej stránky pomôžu užívateľom
získať prehľad o aktivitách organizácie GS1.

We consider our web site as the entry gate to our organisation therefore we manage it in such manner that would
increase its credibility. Throughout the last year we carried
out almost hundred updates and introduced new system
of publishing news on our home page. Our position in
Slovak market is unique and our responsibility is to inform
our members about GS1 System development. We believe that regular visits to our web site will help our users
to get overview of GS1 activities.

Win-on-web
Increasing competition in virtual world pressured GS1 on
global level to adopt such precautions that would lead
to local and global promotion of the organisation. This
led to creation of global project win-on-web the goal of
which was to achieve first positions in internet browsers
by searching key words. The project was supported by 30
countries (including Slovakia) that linked their web sites.
Visit to every web site and its credibility increases positioning of all web sites in commonly used browsers.

Win-on-web
Rastúca konkurencia vo virtuálnej oblasti prinútila organizáciu GS1 na celosvetovej úrovni prijať také opatrenia,
ktoré vedú k jej lokálnemu aj globálnemu zviditeľneniu.
Úlohou spoločného projektu win-on-web bolo získať
prvé pozície pri vyhľadávaní kľúčových slov v najčastejšie
používaných vyhľadávačoch. Do projektu je zapojených
30 krajín (vrátane Slovenska), ktorých web stránky sú navzájom previazané. Návštevnosť a dôveryhodnosť každej
jednej stránky tak zvyšuje pozície vo vyhľadávačoch pre
všetkých.
Kľúčom je podstránka „10 základných krokov k čiarovým
kódom“, nakoľko práve čiarový kód je dôvodom pre prvý
kontakt firmy s organizáciou GS1. Záujemca o čiarové
kódy na nej nájde chronologicky usporiadané činnosti,
ktoré musia predchádzať finálnej a najmä kvalitnej podobe čiarového kódu.
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The project is based on a page „10 steps to BarCodes implementation“ because barcode is usually the reason why
companies contact GS1 in the first place. The potential
bar code user can find on this page chronologically arranged activities that have to precede to achieve a good
quality bar code.

Aktuality 858

Aktuality 858

Informačný časopis pre členov združenia s názvom Aktuality 858 vydávame už osem rokov a rok 2007 bol nový
tým, že z občasníka sa stal štvrťročník. Rôznorodé globálne štandardy, ktoré má organizácia GS1 vo svojom
portfóliu sa neustále zlepšujú tak, aby prinášali výhody v
distribučnom reťazci a časopis slúži práve k tomu, aby sa
členovia dozvedeli nielen o novinkách.

We have been publishing occasional newsletter called
Aktuality 858 for eight years and from 2007 we made it
a quarterly magazine. Various global standards that form
product portfolio of GS1 are continuously improving to
increase efficiencies within the supply chain. Our newsletter is the means of providing our members with the
latest information on the development.
Although there are standards that may appear to our
members as a matter of future course it is not possible
to implement them in just one day and updates to information systems are normally planned in mid term cycles.
Should a company be willing to move forward and to
keep its competitive advantage it certainly should pay attention to the technology development as they will affect
its activities and decisions in the future.
Our newsletter is registered with The Ministry of Culture
with responsibility to supply selected libraries with several
copies. Thanks to this obligation the information about
the system is spread to a wider audience.

Hoci niektoré štandardy, o ktorých hovoríme sa môžu
zdať príliš vzdialené potrebám nášho trhu, ich implementácia nie je možná z jedného dňa na druhý a úpravy informačných systémov sa plánujú v strednodobých cykloch.
Pokiaľ chce firma napredovať a neustále udržiavať svoju
konkurencieschopnosť, technologický vývoj určite jej činnosť a rozhodnutia do budúcnosti ovplyvní.

We are aware that one copy of a magazine sent to our
members may not reach the person interested therefore
we also make it available in an electronic version that is
published in our web site archive.

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve Kultúry SR, z čoho nám vyplýva povinnosť zasielať povinné výtlačky vybraným knižniciam a práve vďaka tejto povinnosti sa k informáciám môže dostať aj širšia verejnosť.
Uvedomujeme si, že jeden výtlačok, ktorý pošleme do firmy sa nemusí dostať práve k tej osobe, pre ktorú môžu
byť informácie zaujímavé, preto je na našej web stránke
uložený archív všetkých vydaní časopisu.
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Spolupráca so Žilinskou Univerzitou

Cooperation with University of Žilina

Ako v minulosti, tak aj v roku 2007 sme aktívne spolupracovali so Žilinskou Univerzitou. Počas roka u nás spravili diplomovú prácu štyria študenti. Témami prác boli:
Technológia RFID a zavedenie elektronického produktového kódu EPC, Zvyšovanie efektívnosti v obchodovaní
prostredníctvom GDSN, Používanie globálnych štandardov v elektronickom obchodovaní B2B a Databáza veterinárnych prípravkov a liečiv na Slovensku.

As in the past, during 2007 we actively cooperated with
The University of Žilina. Four students of this university
wrote their theses under our supervision. Topics of these
theses were: Databases of veterinary drugs and medicines; Increase of effectiveness in commerce through
the use of GDSN; Global standards in B2B e-business and
RFID technology and the implementation of Electronic
product code.
The cooperation was very successful, students were able
to gather a lot of new information about GS1 standards
and they developed a few useful applications. The Veterinary database and the EPC application were used in real
life and are still functioning. All theses were successfully
defended and the students passed the masters degree.
We hope that the cooperation with the university will
continue in the upcoming years.

Intraco 2007

Spolupráca bola obojstranne prospešná, diplomanti
v rámci svojich prác pripravili niekoľko zaujímavých aplikácií a zároveň prehĺbili svoje znalosti o štandardoch GS1.
Aplikácia vytvorená pri práci o EPC a databáza s veterinárnymi liekmi sú aj naďalej funkčné a používame ich. Všetky
práce boli úspešne obhájené a my dúfame, že v takejto
spolupráci budeme pokračovať aj v ďalších rokoch.

Intraco 2007
Konferencia Intraco sa koná každý rok a nesie podnázov
„Slovak Retail Summit“. Je to jedno z mála podujatí, na ktorom môžeme sprostredkovať informácie o systéme GS1
výrobcom aj obchodníkom.
Jedenásty ročník konferencie sme využili na predstavenie štyroch kľúčových štandardov pre dodávateľsko-odberateľský reťazec. Najzaujímavejšími témami boli
rádio frekvenčná identifikácia a synchronizácia produktových údajov uložených v centrálnom elektronickom
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Conference Intraco is held on annual basis with a subtitle
“Slovak Retail Summit”. It is one of very few forums where
we can provide information about GS1 System to manufacturers and retailers.
We took part at the eleventh year of the conference and
presented four key standards for supply and demand
chains. The themes that interested the most were radio
frequency identification and product data synchronisa-

katalógu. Zabúdať však netreba ani na dnes už bežne používané čiarové kódy, ktoré často nespĺňajú medzinárodné normy a elektronickú výmenu údajov, ktorá sa u nás
síce rozbehla, ale ešte nie je úplne udomácnená.

tion. Part of the presentation was dedicated to commonly used bar codes that often do not meet international
standards and electronic data interchange that has already been used in our market but sill has not been implemented by majority of companies.
We will continue promoting global standards in our market with the goal to inform wide rage of Slovak companies about the possibilities that can lead to more efficient
processes.

Services

Naše aktivity budeme naďalej rozvíjať tak, aby sa o možnostiach zefektívnenia procesov prostredníctvom globálnych štandardov dozvedelo čo najväčšie spektrum firiem
na Slovensku.

Služby
Gepir v novom šate
Služba Gepir slúži na vyhľadávanie výrobných (distribučných) spoločností podľa ich globálneho lokalizačného čísla (GLN) alebo podľa informácie z čiarového kódu
výrobku (GTIN = EAN kód). Táto služba sa netýka pritom
len slovenských spoločností a výrobkov, ale má celosvetové pokrytie. Je to distribuovaná databáza, ktorá je voľne poskytovaná členskými organizáciami GS1. Cez náš
portál www.gs1sk.org/gepir alebo cez globálny register
www.gepir.org sú aktuálne a rýchlo dostupné informácie
z viac ako 100 krajín celého sveta.

Gepir got a new look
Gepir service is used to search for manufacturers (distributors) by their global location number (GLN) or by the
information from a barcode on a product (GTIN = EAN
code). The service does not involve Slovak companies
and products only but any company worldwide. It is a
distributed database provided jointly by GS1 member organizations. Through our portal www.gs1sk.org/gepir or
through the global registry www.gepir.org anybody has
instant access to updated information from more than
100 countries worldwide.
In Slovakia Gepir service has been recently fully integrated with the GS1 webpage and its new design is almost
identical to the global register. It is only the beginning of

Služba Gepir na Slovensku sa nedávno plne integrovala do stránky GS1 a jej nový dizajn je vzhľadovo takmer
identický s globálnym registrom. Je to ešte len začiatok
všetkých plánovaných zmien. Práce na rozširovaní jej
funkčnosti pokračujú. V priebehu roku 2008 bude zavedený tzv. dávkovač, ktorý umožní vkladať vstupné súbory (napr. xls) s viac ako jedným GLN alebo GTIN číslom.
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Výsledky hľadania sa zašlú na email, alebo zobrazia vo
web prehliadači.
Aktuálne možnosti vyhľadávania podľa:
• GTIN (EAN-13, EAN-8 atď.)
• GLN
• SSCC
• názvu spoločnosti

Elektronický podpis
Elektronický podpis je rovnocenný s vlastnoručným podpisom a držiteľ ho môže využiť pri komunikácii s daňovou
správou, obchodným registrom, pri elektronickom obstarávaní, v elektronickej podateľni, pri komunikácii s orgánmi verejnej moci, samosprávou a v blízkej dobe aj ďalšími
organizáciami. Samozrejmosťou je možnosť využiť elektronický podpis pri komunikácii členov s GS1 Slovakia a
EAN Slovakia s.r.o.
GS1 Slovakia pôsobí prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti EAN Slovakia s.r.o. ako externá registračná autorita CAEVPÚ pre vybavovanie bežného elektronického
podpisu (EP), alebo zaručeného elektronického podpisu
(ZEP).
V roku 2007 sme uzatvorili 37 nových zmlúv na elektronický a zaručený elektronický podpis a vypracovali 21 dodatkov k existujúcim zmluvám.
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all changes. In year 2008 new functionality will be implemented - batch request that will allow file upload (i.e. xls)
with more than one GLN or GTIN number. The final report
will be sent via email or desplayed in the web browser.
Currently the serach options are:
• GTIN (EAN-13, EAN-8)
• GLN
• SSCC
• Comapany name

Electronic signature
Electronic signature is equal to original signature. Owner
of the electronic signature can use it in communication
with Tax Office, Companies register of The Ministry of Justice, for e-procurement, in communication with different
state and municipal authorities. There are more and more
organisations that enable usage of electronic signature
and GS1 Slovakia together with EAN Slovakia are among
them.
GS1 Slovakia through our daughter company EAN Slovakia
operates as an external certification authority for CA EVPU
as a registry office for common and qualified electronic
signature.
In 2007 there were 37 new contacts for common and
qualified electronic signatures signed and 21 amendments to existing contracts made.
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Výkaz ziskov a strát
Profit and loss statement
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NÁKLADY

COSTS

v tis. Sk / in thous Sk

Spotreba materiálu

Material consumption

710

Spotreba energie

Energy consumption

124

Opravy a údržba

Repairs and maintenance

Cestovné

Travel

4 106

Náklady na reprezentáciu

Representation

2 598

Ostatné služby

Other services

3 587

Mzdové náklady

Wages

4 628

Zákonné sociálne poistenie

Statutory social insurance

986

Ostatné sociálne poistenie

Other social insurance

116

Zákonné sociálne náklady

Statutory social costs

41

Ostatné sociálne náklady

Other social costs

73

Cestná daň

Road tax

Daň z nehnuteľností

Property tax

Ostatné dane a poplatky

Other tax and fees

4

Kurzové straty

Exchange-rate loss

129

Iné ostatné náklady

Other costs

412

Odpisy

Depreciation

Zostatková cena predaného majetku

Residual value of sold assets

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

Úroky

Interests

Kurzové zisky

Exchange rate revenue

Tržby z predaja majetku

Revenue from sales of assets

Výnosy z dlhodobých finančných investící

Revenues from long-term financial
investments

52

Výnosy z prenájmu majetku

Revenues form property lease
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Zúčtovanie zákonných opravných položiek

Clearing of statutory adjustments

Prijaté členské príspevky

Received contributions

17 926

Výnosy spolu

Total revenue

19 451

Hospodársky výsledok pred zdanením

Economic result before taxation

- 1 428

Daň z príjmov

Income tax

Výsledok hospodárenia po zdanením

Economic result after taxation

223

7
29

1 030
121
46
1 909
20 879
v tis. Sk / in thous Sk
36
991
35
159

229

188
- 1 616

Súvaha
Balance sheet
AKTÍVA

ASSETS

v tis. SK / in thous SK

MAJETOK SPOLU

TOTAL ASSETS

6 361

Dlhodobý hmotný majetok

Long-term tangible assets

6 161

Pozemky

Land

Stavby

Buidings

4 001

Stroje, prístroje, zariadenia

Machines, devices, eqipment

1 489

671

Finančné investície

Financial investments

Vklady v obchodných spoločnostiach

Deposit to the business organizations
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OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

TOTAL CURRENT ASSETS

Zásoby

Inventory

Materiál

Material

Poskytnuté prevádzkové preddavky

Provided operation advance

Krátkodobé pohľadávky

Short-term receivables

837

Pohľadávky z obchodného styku

Business activity receivables

375

Daňové pohľadávky

Tax receivables

457

Iné pohľadávky

Other receivables

Finančný majetok

Financial assets

200
26 746
34
3
31

5
24 745

Pokladnica

Cash register

Bankové účty

Bank accounts

49

Prechodné účty aktív

Deferred asset accounts

1 130

Náklady budúcich období

Deferred charges

1 130

AKTÍVA CELKOM

TOTAL ASSETS

PASÍVA

LIABILITIES

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA

PROPER COVER SOURCES

3 875

Výsledok hospodárenia

Economic results

3 875

Nerozdelený zisk

Retained profit

Účet ziskov a strát

Profit and loss statement

- 1 616

CUDZIE ZDROJE KRYTIA

CREDITS AND PROVISIONS

29 232

24 696

33 107

v tis. SK / in thous SK

5 491

Rezervy zákonné

Statutory reserves

Krátkodobé zákonné rezervy

Short-term statutory reserves

169

Dlhodobé záväzky

Long-term liabilities

Dlhodobé prijaté preddavky

Long-term accepted advance

Sociálny fond

Social fund

Ostatné dlhodobé záväzky

Other long-term liabilities

Krátkodobé záväzky

Short-term liabilities

1 449
1 152

169
27 159
282
32
26 845

Záväzky z obchodného styku

Business activity liabilities

Záväzky voči zamestnancom

Liabilities to employees

160

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho
zabezpečenia

Clearance with institutions of social
welfare

105

Daňové záväzky

Tax liabilities

Ostatné záväzky

Other short-term liabilities

Prechodné účty pasívne

Deferred liability accounts

Výnosy budúcich období

Deferred income

PASÍVA CELKOM

TOTAL LIABILITIES

30
2
455
455
33 107
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Správna rada
Management board
Ľuboš Gabčík

Marian Sloviak

Agroregión, a.s.
prezident

RVS, a.s.
viceprezident

Katarína Dobišová

Peter Vavro

Ján Tušim

Ján Fischer

Marián Čakajda

Rudolf Lukačka

Nestlé Slovensko, s.r.o.

Zentiva, a.s.

Ekotips, a.s.

Fischer Trade, s.r.o.

SŠHR SR

Relas, s.r.o.

Ján Blcháč

primátor mesta
Liptovský Mikuláš

Pavol Kováč
Whirlpool Slovakia s.r.o.

Revízna komisia
Auditing committee

Vladimír Švarc
COOP Jednota
Slovensko, s.d.

Štefan Mráz

Euroholding, a.s.

Anna Lacková

Mária Macharová

Peter Živický

Minerálne vody a.s.

HYZA, a.s.

Billa, s.r.o.

Výkonný manažment
Executive staﬀ
Miroslav Štaffen - riaditeľ / chief executive officer
Michaela Gabčíková - manažér registrácie / registration manager
Stanislava Rudincová - manažér administratívy / administration manager
Marianna Revallová - produktový manažér BarCodes / BarCodes product manager
Martin Beňo - produktový manažér eCom / eCom product manager
Ladislav Janco - produktový manažér GDSN / GDSN product manager
Miroslava Štaffenová - produktový manažér EPC / EPC product manager
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Michal Majko

Slovnaft, a.s.

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 2007, 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 2007 and the economic results for the year
that ended to the given date is in accordance with Slovak
Act on Accountancy.

29
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Publikácie
Publications

elektronické publikácie nájdete na
www.gs1sk.org
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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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