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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,
naše združenie od svojho založenia je tu na to, aby slúžilo
a nezištne rovnako pomáhalo všetkým svojím členom. Je
to nezisková organizácia, ktorá pôsobí neutrálne medzi
obchodnými partnermi a to vo všetkých bodoch distribučného reťazca – už od výrobcu cez dodávateľa až po
konečného spotrebiteľa. Pritom užívatelia čiarového kódu
určujú smer jeho ďalšieho vývoja. Združenie poskytuje
rovnaké služby ako nadnárodným spoločnostiam, tak aj
malým a stredným podnikom.
Systém GS1 stojí na štyroch pilieroch – štyroch štandardoch. Prvý štandard – čiarový kód zabezpečuje rýchlu
a presnú identifikáciu tovaru, majetku alebo miesta. Druhý štandard – elektronický prenos správ zabezpečujúci
rýchlu, efektívnu a presnú výmenu obchodných dát. Tretí
štandard – vytvára elektronické produktové katalógy prostredie, ktoré využíva štandardizáciu informácií pre
zefektívnenie obchodných transakcií. Posledný, štvrtý,
najnovší štandard – využíva rádiové frekvencie na identifikáciu tovaru a miesta. Rádiofrekvenčná identifikácia je
prostriedkom pre presnejší a okamžitý zber informácií. Je
to budúcnosť systému GS1.
Vhodnou implementáciou týchto štyroch štandardov
v celom distribučnom reťazci sa dosahuje úspora nákladov a znižuje množstvo chýb, čo môže mať v súčasnej
ekonomickej situácii priaznivý dopad na zaistenie životaschopnosti firiem.
Vážení členovia, poslaním nášho združenia GS1 Slovakia
je okrem udržovania systému čiarového kódu aj poskytovanie dostatku informácií svojím členom na zavádzanie vo svete existujúcich technológií do praxe a napomáhanie im s ich implementáciou. V blízkej budúcnosti
chceme naše úsilie prednostne zamerať na rozširovanie
elektronickej komunikácie medzi malé a stredné podniky.
Úplne novou výzvou a dlhodobým cieľom však pre nás je
príprava vhodného prostredia pre skúmanie a efektívne
využitie rádiofrekvenčnej identifikácie, jej prezentovanie
verejnosti a zavádzanie do rutinného používania.

Dear Members,
ever since our association was established it has served
selflessly and equally to all its members. We operate as
not for profit association and we act neutrally among
business partners in all elements of distribution channel
– from the manufacturer through distributor to the end
consumer. Bar code users are the ones to determine the
direction of its further development. The association provides the same services to multinational corporations as
to small and medium size enterprises.
GS1 System stands on four pillars – four standards. The
first pillar – bar code enables fast and accurate identification of products, assests and locations. The second
standard – provides for electronic transfer of messages
and thus enables fast, efficient and accurate exchange
of business documents. The third one – forms electronic
product data catalogues – the environment of standardised information for more efficient business transactions.
The last one is the latest one – uses radio frequency for
identification of products and locations. Radiofrequency
identification is means for more precise and immediate
data collection. It is the future of GS1 System.
Appropriate implementation of these four standards
throughout the whole distribution channel is cost saving
and eliminates number of errors which can have positive
impact on viability of companies in today’s economy.
Dear members, the mission of GS1 Slovakia is not focused
solely on maintance of bar coding system but our goal
is to provide our members with abundance of information on existing technologies and to help users with their
implementation. In the near future we would like to concentrate primarily on wider implementation of electronic
communication among small and medium size enterprises. Entirely new challenge and long term goal for us
is preparation of suitable environment for research and
efficient utilisation of radiofrequency identification, its introduction to the public and routine usage.

Ing. Marián Sloviak, prezident/president
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Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
skončil sa rok, ktorý bol plný optimizmu, ale aj začínajúcej
neistoty.
Prežili sme ho plní očakávaní, čo nám prinesie nová mena,
či sa stihneme pripraviť, čo sa nám zjednoduší a čo skomplikuje. Pripravovali sme si riešenia rôznych situácií, ktoré
nikdy nenastali a zbytočne sme sa navzájom strašili. Keď
sme konečne začali platiť eurom, nikto tomu nevenoval
pozornosť, lebo odrazu prišla plynová kríza. Sme jediná
krajina, ktorá prijala euro potichu. Jeden problém vyrobili
naši bankári a maloobchodníci. Začali im vadiť centy a začali spotrebiteľov presviedčať, že ich nepotrebujú. Sme
jedna z chudobnejších krajín eurozóny a malé mince sú
vraj pre nás zbytočné. Zaujímavé je, že bohatší ich potrebujú.
Koncom roka sa začalo opatrne objavovať slovo kríza.
Začalo sa obdobie neistoty, aj keď optimizmus bol ešte
všade okolo nás. Pozornejšie sme začali sledovať vývoj
v našich firmách. Na začiatku roka 2009 sa uskutočnilo
stretnutie zástupcov všetkých 108 členských krajín GS1.
V oficiálnych prejavoch sa slovo kríza objavilo len raz! Na
štvrtý deň sa to však zmenilo. Celý jeden blok bol venovaný kríze. Nebol však v pesimistickom tóne, ako to vidíme
v našich médiách. Začal sa prekladom slova z čínštiny. Nebezpečenstvo a príležitosť, to je preklad slova kríza. Záleží
len na nás, ktorú možnosť si vyberieme. Nebezpečenstvo
bolo a je všade okolo nás. Či už je to konkurencia, vlastné
chyby, nepredvídané okolnosti. Ale zvládli sme to. Teraz je
nebezpečenstvo väčšie, ale nie je dôvod obávať sa, že ho
nezvládneme. Omnoho zaujímavejšia je však príležitosť.
Tá je vždy a všade. Ako sa hovorí, po vojne je každý generálom a my za päť - desať rokov budeme presne vedieť, čo
sme mali urobiť teraz. Tí z nás, ktorí to uhádnu, a je jedno,
či na to použijú sofistikované metódy alebo ich to napadne vo sne, budú silnejší. Ostatní slabší alebo už nebudú
na trhu vôbec.
Pozerajme sa teda na dnešnú situáciu ako na príležitosť.
Je tu, len ju ešte nevidíme. Preto sa musíme pozerať pozorne, aby nám neušla.

Dear Members,
the year full of optimism but also of commencing uncertainty ended.
We were full of expectations of what the new currency
would bring us, whether we would have enough time for
preparation, what would become more complicated and
what not. We prepared different solutions for situations
that did not arise and we were alarmed needlessly. When
we finally started using Euro, barely anyone paid attention
due to the unexpected gas crisis. We are the only country
that accepted Euro in silence. One problem was made up
by our bankers and retailers. They consider cents to be
a problem thus have started persuading consumers that
there is no need for them. We are one of the less economically developed European countries and these coins
are for us, supposedly, of no use. Interestingly enough,
the other countries do not share this opinion.
By the end of the year, the word crisis started appearing.
In spite of the prevailing optimism, the period of uncertainty has started. We began to pay attention to the development in our companies. At the beginning of 2009,
a meeting of all 108 member countries of GS1 was held.
The word crisis was mentioned once! This changed on
the 4th day. One whole session dealt with crisis and, unlike
in our media, it was not in a pessimistic way. The session
started with a translation of the word from Chinese. In this
language it means danger but also opportunity. It is up
to us which part we embrace. Danger has always been
an inevitable part of our lives – whether in a form of competition, our own mistakes or unexpected events. But we
managed all those. Nowadays the danger is bigger but
there is no reason to be alarmed. The opportunity is much
more interesting. It can be found anywhere. As the saying goes – everyone is a general once the battle is over
and in five or ten years we will know what should have
been done. The ones that guessed it correctly, no matter
whether in a sophisticated way or it occured to them in
a dream, will come out on top. The others will become
weaker and eventually be forced out of the market.
Let us embrace the current situation as an opportunity.
It is present but we have to look carefully.

Ing. 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 150 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 150 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,

2,6 % poľnohospodárstvo/agriculture
3 % obchodné činnosti/business activities

veľkoobchod/retail, wholesale

4,4 % iné/others

60 % výroba/production
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2006

2007

2008

Správa o činnosti
Activity report
Valné zhromaždenie

General Assembly

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia
a v zmysle stanov sa zvoláva minimálne raz za dva roky.

The highest decision making body is General Assembly
and in accordance with the Statutes it is summoned once
in two years. The General Assembly for the period of 2006
and 2007 was held 9th April 2008 in Žilina. Altogether it
was attended by members with total 1971 votes and thus
had a quorum.
According to the statutes GS1 Slovakia must have established an auditing committee to monitor if the laws and
decisions of Management Board are respected. Based on
regular inspections the auditing committee did not find
any serious deficiencies.
General Assembly accepted activity report, management
report and report of the auditing committee for the period of 2006 and 2007.

Za obdobie rokov 2006 a 2007 sa valné zhromaždenie konalo dňa 9. apríla 2008 v Žiline. Celkovo boli prítomní členovia s počtom 1971 hlasov a v zmysle stanov bolo valné
zhromaždenie uznášaniaschopné.
Združenie GS1 Slovakia má v zmysle stanov zriadenú revíznu komisiu, ktorá kontroluje dodržiavanie uznesení
a zákonov. Na základe pravidelných zasadnutí revízna komisia nezistila žiadne závažné nedostatky.
Valné zhromaždenie prijalo správu o činnosti združenia,
správu o hospodárení a správu revíznej komisie za obdobie rokov 2006 a 2007.
Na nasledujúce dvojročné obdobie zvolilo valné zhromaždenie za členov správnej rady:
Ing. Jána Tušima, Ekotips, a.s.
Ing. Jána Billinského, COOP Jednota Slovensko, s.d.
Ing. Pavla Šiarnika, KZLM-Tilia, s.r.o.

Produkty a služby
Cieľom organizácie GS1 je vytvárať štandardy, ktoré zefektívnia procesy v distribučnom reťazci a napomáhať používateľom s ich implementáciou. Štandardy systému GS1
vychádzajú z celosvetovo jedinečnej identifikácie výrobkov, služieb, lokalít a majetku. Na identifikačný systém sú

New members of Management Board were elected for
the two year term of office:
Ing. Ján Tušim, Ekotips, a.s.
Ing. Ján Billinský, COOP Jednota Slovensko, s.d.
Ing. Pavol Šiarnik, KZLM-Tilia, s.r.o.

Products and services
The goal of GS1 is to develop standards in order to bring
efficiency into distribution channel and to help users with
their implementation. GS1 standards are based on globally unique identification of goods, services, locations and
assets. The numbers are linked to automatic data carriers
and electronic interchage of product data. These carriers
are bar codes, standardised electronic messages, radio
frequency and electronic product data catalogues.

Co-operation with schools
Education is one of the key areas for wider and correct
implementation of GS1 System. It is no longer sufficient
to educate only user companies but we also focus on
teaching future users. Annualy we find area of cooperation with Slovak universities to spread the information to
wider audience.

7

napojené spôsoby uchovávania a výmeny údajov o jednotlivých výrobkoch a službách – čiarové kódy, elektronická komunikácia, rádiofrekvenčná identifkácia a elektronické produktové katalógy.

Spolupráca so školami

We took part at November traceability seminar organised by Slovak University of Agriculture in Nitra where we
presented traceability solutions based on GS1 standards.
Another event was a seminar for 35 studens of University of Žilina who gained practical information on how

Vzdelávanie považujeme za jednu z kľúčových oblastí pre
rozšírenie a správnu implementáciu systému GS1. Nestačí
však vzdelávať len používateľov, ale dôležité je vzdelávať
aj budúcich používateľov. To je práve dôvod, prečo každý
rok spolupracujeme so slovenskými univerzitami.
V novembri sme sa zúčastnili na seminári Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde sme v rámci seminára o vysledovateľnosti predstavili možnosť využitia
štandardov GS1 v spätnej vysledovateľnosti. Pre 35 študentov Žilinskej univerzity sme pripravili seminár o praktickom využití čiarových kódov, eCom, GDSN a EPC, ktorý
bol pokračovaním eVzdelávania v rámci fakulty.
Úspešne sa nám podarilo nadviazať na projekt z roku
2002, kedy sme pre stredné školy zamerané na výučbu
obchodu pripravili publikáciu o využití čiarových kódov
v praxi. V roku 2008 sme túto publikáciu rozšírili o elektronickú komunikáciu, rádiofrekvenčnú identifikáciu a elektronické katalógy. Študenti sa tak v rámci predmetu tovaroznalectvo oboznámia s uceleným štandardom GS1,
ktorý využívajú výrobcovia a obchodníci na celom svete.

Výrobcovia a obchodníci
používajú čiarové
kódy, elektronickú
komunikáciu, rádiofrekvenčnú identifikáciu
a elektronický
produktový katalóg,
aby zefektívnili procesy
v dodávateľsko
-odberateľskom reťazci.

Identifikácia tovarov
a služieb v obchode

1
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bar codes, eCom, GDSN and EPC are used. Prior to this all
students underwent eLearning course prepared by their
faculty.
Last year we sucessfully picked up the threads of a project
conducted in 2002 when we prepared a publication for
secondary business schools focused on how to use bar
codes in practice. In 2008 this publication was extended
and information on electronic communication, radiofrequency identification and product data catalogue was
added. Students will learn about GS1 standards used by
manufacturers and retailers throughout the whole world
within the subject Goods Science.
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Štandardy automatickej identifikácie
Standards for Automatic Identification
Čiarové kódy

BarCodes

Čiarové kódy sú najpoužívanejším a zatiaľ najlacnejším automatickým nosičom údajov na svete. Ich úlohou je zrýchliť a zefektívniť pravidelne sa opakujúce činnosti v distribučnom reťazci.
Prvotne sa začali využívať kódy EAN v maloobchode ale postupne sa k nim pridali čiarové kódy ITF-14 na veľkoobchodných
baleniach a kódy GS1-128 na paletových jednotkách. Dnes má
systém GS1 v ponuke aj 2D kódy DataMatrix pre zdravotníctvo
a GS1 DataBar pre čerstvé potraviny.

Bar codes are the most widely spread and currently the cheapest automatic data carriers across the globe. Their role is to
speed up constantly repeated processes in distribution channel
and thus make them more efficient. Initially, EAN bar codes were
developed for retail use but gradually ITF-14 bar codes started
to appear on distribution units and GS1-128 on pallet units. Today, GS1 system offers 2D codes DataMatrix for healthcare sector and GS1 DataBar for fresh produce.

GS1 DataBar

GS1 DataBar

GS1 DataBar je nový typ čiarového kódu, ktorý slúži najmä na
identifikáciu čerstvých potravín a kupónov. Jeho úlohou je
nahradiť existujúci systém identifikácie tovarov s premenlivou

GS1 DataBar is a new bar code designed primarily for identification of fresh produce and coupons. Its role is to improve existing
system of identification of variable measure products (e. g. meat
and cheese) which would be valid throughout the whole world
and to enable identification of products that are nowadays
almost impossible to label (e. g. apples and bananas).
Although across Europe there are several pilot projects on GS1
DataBar in place we do not expect early implementation in
Slovakia yet still we consider it important to provide our members with sufficient information on how this new bar code can
impact their business.
We have launched new web site containing general and technical information about GS1 DataBar. In detail it deals with implementation requirements in production and retail where it is
essential to plan the change systematically and already today
extend the selection criteria for purchase of new software and
hardware to enable utilisation of GS1 DataBar in the future.
Retail professionals were given an opportunity to learn about GS1 DataBar in November edition of a monthly magazine
INSTORE where an article „New bar code for retail“ was published.

Golden EAN
hmotnosťou (napr. mäso, syry). Nový systém bude platný na celom svete a umožní identifikáciu takých produktov, ktoré je v súčasnosti takmer nemožné označiť (napr. jablká alebo banány).
Hoci v Európe prebiehajú len pilotné prevádzky s používaním
GS1 DataBar a na Slovensku neočakávame skorú implementáciu, považujeme za dôležité, aby naši členovia mali dostatok
informácií o tom, ako môže nový čiarový kód ovplyvniť ich činnosť.
Pripravili sme webovú stránku, ktorá obsahuje všeobecné
a technické informácie o čiarovom kóde GS1 DataBar. Podrobne
sú rozpracované najmä požiadavky na zavedenie nového typu
čiarového kódu do oblastí výroby a obchodu, kde je potrebné
systematicky plánovať zmeny a už v súčasnosti zaradiť medzi
kritériá pre obstarávanie nového softvéru a hardvéru možnosť
budúceho využitia GS1 DataBar.

10

GS1 Slovakia co-operates with organisers of competition
GoldPack and awards product that carries a good quality bar
code with Golden EAN. Good quality EAN bar code is considered the one that meets requirements of International standard
ISO/IEC 15420 and GS1 standards.
Nineteen different packages were entered for the competition
and none of them met the requirements to such extent to be
awarded with „Golden EAN“. Quality of EAN bar codes on majority of products was in contradiction with basic requirements and
such bar codes were not readable.
The results of the competition in 2008 are challenge for us and
we will focus our activities in the future to increase awareness of
graphic designers on bar codes as they are the ones who carry
great deal of responsibility for bar code quality.

Odborná verejnosť sa mala možnosť dozvedieť o GS1 DataBar
v novembrovom čísle mesačníka INSTORE, v ktorom vyšiel článok pod názvom „Nový čiarový kód v maloobchode“.

Zlatý EAN

Training seminars

For several years we have been offering training seminars focused on identification of retail, distribution and logistic units.
One item of the agenda is verification of bar code print quality
on products brought by the attendees. The producers usually

Združenie GS1 Slovakia udeľuje pri prestížnej súťaži GoldPack
cenu Zlatý EAN výrobku s kvalitným čiarovým kódom. Pojmom
kvalitný čiarový kód EAN môžeme označiť taký, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO/IEC 15420 a štandardov
GS1.
Do súťaže bolo prihlásených 19 návrhov a žiaľ, ani jeden z nich
nesplnil požiadavky do takej miery, aby mu bolo možné udeliť
ocenenie „Zlatý EAN“. Kvalita čiarových kódov EAN na mnohých
výrobkoch bola v rozpore so základnými predpokladmi a takéto
kódy sa nedali skenovať vôbec.
Výsledky súťaže z roku 2008 sú pre nás výzvou a naše aktivity budeme v budúcnosti smerovať najmä na zvýšenie informovanosti grafikov, nakoľko práve oni nesú značnú časť zodpovednosti
za kvalitu čiarových kódov.

Školenia

Už niekoľko rokov ponúkame našim členom školenia zamerané
na oblasť identifikácie maloobchodných, distribučných a logistických balení. Súčasťou školení je aj kontrola kvality tlače čiarového kódu na výrobkoch, ktoré si účastníci školení prinesú.
Výrobcovia spravidla považujú čiarové kódy na svojich výrobkoch za kvalitné, ale práve na školeniach sme svedkami toho, že
vynikajúci stupeň kvality dosahuje len desatina z nich.

consider bar codes on their products of excellent quality however the training seminars prove that the highest quality grade is
only achieved by a tenth of them.

Cieľom školení je naučiť účastníkov postup tvorby čiarového
kódu a voľným okom rozpoznať základné kvalitatívne parametre, ktoré ovplyvnia konečnú podobu čiarového kódu.

Training seminars are organised quarterly and usually take place in Žilina and Bratislava. Last year we carried out 13 training
courses attended altogether by 70 participants.

Školenia pripravujeme každý štvrťrok s miestom konania v Žiline
a Bratislave. V minulom roku sme celkovo uskutočnili 13 školení
a vyškolili 70 ľudí.

International standards

Medzinárodné normy

V priebehu uplynulého roka sme pripravili na prevzatie do slovenskej normalizačnej sústavy prekladom medzinárodnú normu ISO/IEC 15417 – Špecifikácia kódu „Code 128“. V systéme GS1
sa tento typ čiarového kódu používa v podobe GS1-128 (UCC/
EAN-128) na identifikáciu prepravných jednotiek a umožňuje
zakódovať identifikačné číslo prepravovaného tovaru, dátum
jeho výroby, číslo výrobnej dávky a mnoho iných údajov.
Táto norma existovala v podobe STN EN 799 od roku 1998, ale
z dôvodu zlúčenia technickej komisie CEN a ISO boli európske
normy z oblasti automatickej identifikácie zrušené a nahradené
medzinárodnými normami.
Celkovo existuje pre oblasť automatickej identifikácie 14 medzinárodných noriem, z nich sme do STN prevzali prekladom už tri
normy, zvyšné budeme postupne preberať do slovenskej normalizačnej sústavy podľa potrieb nášho trhu.

The goal of the training seminars is to teach attendees step by
step the process of bar code production and make them see
basic parameters that influence bar code quality.

Throughout last year we prepared Slovak version of International standard ISO/IEC 15417 – Code 128 symbology specification.
GS1 system uses this type of bar code as GS1-128 (UCC/EAN-128)
for identification of logistic units. This bar code enables encodiation of product identification number, production date, lot
number and other data.
This standard existed as STN EN 799 since 1998 but due to merge
of CEN and ISO technical committees, European standards from
the area of automatic identification were terminated and replaced with international standards.
Automatic identification is covered with 14 international standards. Up until now we have translated and incorporated among
Slovak standards three of them. The remaining standards will
become part of Slovak standardisation system according to the
needs of our market.
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GS1 eCom - elektronická komunikácia
GS1 eCom - Electronic communication
Globálne štandardy pre elektronické
zasielanie obchodných správ

Global standards for electronic business
messaging

GS1 eCom, známe aj ako elektronická výmena údajov (EDI), zahŕňa skupinu štandardov, ktoré sa týkajú bežných obchodných
procesov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Globálne jedinečné čísla priradené výrobkom, lokalitám a logistickým jednotkám umožňujú zasielať obchodné dokumenty automaticky.
Transakcie ako objednávka, faktúra a dodací list sa vymieňajú
v štandardizovanej elektronickej podobe, ktorú počítač dokáže
spracovať bez zásahu človeka.

GS1 eCom, also known as electronic data interchange (EDI),
combines a set of standards for common supply chain business processes. Global identification numbers assigned to products, locations and logistic units enable automated transfer of
business documents. Transactions such as orders, invoices etc.
are interchanged via standardized electronic means and allow
computer processing without human intervention.

Vďaka novým obchodným metódam sa neustále zvyšuje objem
vymieňaných dokumentov. V dnešnej dobe je niekoľkokrát vyšší
ako v minulosti. Bez zvyšovania počtu pracovníkov by papierovo orientované procesy nebolo možné vykonávať korektne.
Naproti tomu použitie štandardizovaných elektronických správ,
automaticky spracovaných v interných podnikových systémoch,
znamená vyhnutie sa zbytočným chybám a nákladom. To je základná a okamžitá výhoda EDI komunikácie.
Spoločnosť GS1 pôsobí v tejto oblasti ako tretia, nezávislá strana,
ktorá spravuje štandardy pre elektronickú výmenu obchodných
dokumentov. V našej kompetencii je teda formát, v akom sa
jednotlivé obchodné dokumenty prenášajú medzi partnermi.
Nezáleží, aký informačný systém kto využíva,
keďže štandardy GS1
sú nezávislé, otvorené
a verejne dostupné.
Každý tvorca informačných systémov môže
tento štandard zakomponovať do riešení pre
svojich zákazníkov.
Dlhodobým zámerom
spoločnosti GS1 Slovakia sa v roku 2008 stala
harmonizácia štandardov eCom v strednej
Európe. Cieľom projektu je zjednotiť, respektíve eliminovať rozdiely medzi krajinami strednej Európy tak, aby konečný používateľ štandardov EDI necítil rozdiel pri elektronickej komunikácii
s partnermi z iných krajín. Do projektu je spolu so Slovenskom
zapojené Rakúsko a Česká republika.
V posledných rokoch sa elektronické zasielanie obchodných
správ dostáva do povedomia aj vďaka projektom eGovernment
vo viacerých členských krajinách Európskej únie. GS1 Slovakia
zviditeľnila štandardy GS1 na Medzinárodnom kongrese ITAPA
2008, ktorý je venovaný práve eGovernmentu. Z našej sesterskej organizácie GS1 Švédsko prišla na konferenciu prezentovať švédske skúsenosti z verejného sektora Karina Duvinger.
Severské krajiny patria v tejto oblasti medzi najprogresívnejšie
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New business methods increase the number of transmitted
documents. Now it is several times greater than in the past.
Accurate paper based processes require increased employee
headcount. On the other hand the use of standardized electronic massages automatically processed by internal company systems results in reduction of unnecessary errors and costs. This is
the basic and immediate advantage of the EDI communication.
GS1 organization acts as a neutral independent third party
maintaining the set of standards for electronic interchange of
business documents. Our task is the upkeep of the business document format that is transmitted between trading partners. As
GS1 standards are independent, open and publically available
it does not matter what internal system is used. Any IT systems
developer is free to integrate them into their
customers‘ solutions.
In 2008 the harmonization of eCom standards
in central Europe has
become the long-term
goal for GS1 Slovakia.
The aim is to unify, or
rather eliminate the
differences among the
central European countries so that the end
users of EDI standards
can communicate with
their partners from different countries in the same manner. The
project is a joint initiative of Slovakia, Austria and Czech Republic.
In recent years electronic business messaging is gaining
acknowledgement also thanks to the eGovernment projects in
different member states of The European Union. GS1 Slovakia
promoted GS1 standards at the international congress ITAPA
2008 which focuses on eGovernment. Karina Duvinger from our
sister organization GS1 Sweden presented Swedish experience from public sector. Nordic countries are among the top EU
member states in this area. Swedish municipalities have used
GS1 standards since 1997.

zo všetkých členských štátov EÚ. Švédske samosprávy úspešne
využívajú štandardy GS1 už od roku 1997.
V ďalšom období sa sústredíme na rozšírenie štandardov EDI komunikácie medzi malé a stredné podniky, keďže v tejto oblasti je
jej zavedenie obmedzované finančnými požiadavkami. Očakávame, že nadviazanie užšej spolupráce so slovenskými tvorcami
informačných systémov prinesie dostupnejšie EDI riešenia aj pre
túto skupinu používateľov.

In the next period of time our goal is to focus on spreading the
EDI standards among small and medium size enterprises as the
implementations are restricted due to financial requirements.
We expect a close co-operation with Slovak IT systems developers will result in affordable EDI solutions for this group of users,
too.
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Priestor pre globálnu synchronizáciu údajov
The Environment for Global Data Synchronisation
Každá spoločnosť na svete má databázu, v ktorej sa nachádzajú informácie o výrobkoch, ktoré vyrába, predáva alebo kupuje.
Databázy vlastne plnia podobnú úlohu ako katalógy, z ktorých
si môžu zákazníci objednávať a v ktorých môžu spravovať údaje
o svojich dodávateľoch. Problém nastáva vtedy, keď treba zmeniť existujúce údaje alebo pridať údaje o novom výrobku alebo
lokalite.

Every company in the world has a database filled with information about the products they make, sell or buy. These databases
act very much like a catalogue that customers can use to place orders and manage vendors. Difficulties happen when one
company needs to change existing information in their database or add a new item or location.
That‘s where synchronising data through the GDSN comes in.

A tu prichádza na scénu synchronizácia údajov cez GDSN.
GDSN (Global Data Synchronization Network) Globálna sieť pre
synchronizáciu údajov je postavená okolo GS1 Globálneho registra, certifikovaných GDSN katalógov, Globálnej Produktovej
Klasifikácie a je to štandardizované a automatizované prostredie,
ktoré umožňuje bezpečnú a neustálu synchronizáciu aktuálnych
produktových údajov.
Synchronizácia presných a správne klasifikovaných údajov prináša tieto výhody:
Rýchlejšie a plynulejšie obchodné procesy
Zvýšená presnosť objednávok
Menší počet formulárov na vyplnenie
Zníženie počtu duplicitných procesov
Overený spôsob ako sa zbaviť zbytočných nákladov v distribučnom reťazci

•
•
•
•
•

Mnoho dodávateľov a ich odberateľov po celom svete, veľké aj
malé spoločnosti, už objavili, ako im synchronizácia údajov a ich
správna klasifikácia cez GDSN katalóg dokáže priniesť výhody
a nové možnosti.
Obchodní partneri dokážu synchronizovať údaje o svojich výrobkoch, cenách a lokalitách v piatich jednoduchých krokoch:
1.	Načítanie údajov: výrobca zaregistruje údaje o sebe a o svojich výrobkoch do certifikovaného katalógu.
2.	Registrácia údajov: malá časť týchto údajov sa uloží do GS1
Globálneho registra.
3.	Žiadosť o prístup k údajom: obchodník alebo odberateľ cez
svoj katalóg požiada o prístup k údajom.
4.	Publikácia údajov: katalóg výrobcu publikuje požadované
údaje pre katalóg obchodníka.
5.	Potvrdenie a informovanie: obchodník zašle katalógu výrobcu potvrdenie o tom, že informácie dostal a ten následne
informuje výrobcu.
Počas roka 2008 sme začali rokovať so spoločnosťou Metro. Táto
spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s dátovou synchronizáciou
a na rok 2009 plánuje pilotný projekt v Českej republike a na Slovensku. Dúfame teda, že náš katalóg nájde využitie a éra GDSN
na Slovensku sa čoskoro začne.
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GDSN is the GS1 Global Data Synchronisation Network, built
around the GS1 Global Registry®, GDSN-certified data pools and
GS1 Global Product Classification, which when combined provide a powerful environment for secure and continuous synchronisation of accurate data.
Synchronising accurate, properly classified data results in:
Smoother and quicker business processes
Improved accuracy of orders
Fewer forms to fill out
Fewer duplicate systems and processes
A proven way to drive unnecessary costs out of the supply
chain

•
•
•
•
•

Many suppliers and their customers around the world, both
large corporations and small manufacturers and producers,
have already discovered how synchronizing qualitative, properly classified data using GDSN can bring both benefits and
opportunities.
There are five simple steps that allow trading partners to synchronise item, location and price data with each other:
1.	Load Data: The seller registers product and company information in its data pool.
2.	Register Data: A small subset of this data is sent to the GS1
Global Registry.
3.	Request Subscription: The buyer, through its own data pool,
subscribes to receive seller‘s information.
4.	Publish Data: The seller’s data pool publishes the requested
information to the buyer’s data pool.
5.	Confirm & Inform: The buyer sends a confirmation to the seller via each company‘s data pool, which informs the supplier
of the action taken by the retailer using the information.
During year 2008 we started negotiations with retailer Metro.
This company has extensive experience with data synchronization. For 2009 Metro plans a pilot project with few producers in
Czech Republic and Slovakia. We hope our datapool will be part
of the project and GDSN era will start in Slovakia.
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Globálne štandardy pre identifikáciu založenú na RFID
Global Standards for RFID-based Identification
Elektronický produktový kód

Electronic product code

Elektronický produktový kód (EPC) je jedným z prostriedkov pre
identifikáciu produktov v distribučnom reťazci. Je to číslo zakódované v elektronickej podobe na silikónovom čipe, ktorý je

Electronic product code (EPC) is one of the means of how to
identify products in the supply chain. It is a number encoded
electronically on a silicon chip which is an integral part of
an RFID tag. RFID is an abbreviation for radiofrequency identification and stands for the technology used for the transfer of the
data between the chip and a reader which processes the data
and sends them into a database.
Electronic product code combined with radiofrequency identification provides users with a number of benefits: ability to identify a specific item, no line-of-sight is required in order to read
an RFID tag, resistance to damage and dirt, data can be written
and not only read.
The combination of these two technologies enables users to
acquire immediate and accurate information within the whole
supply chain, increase efficiency and drive down the operating
costs.
EPC and RFID are the basic elements of the EPCglobal Network
system which enables identification of objects, data processing
and information sharing.

súčasťou RFID tagu. RFID je skratka pre rádio frekvenčnú identifikáciu a označuje technológiu pre prenos údajov medzi čipom
a snímačom, ktorý zosnímané údaje spracováva a odosiela do
databázy.
Elektronický produktový kód spolu s rádio frekvenčnou identifikáciou poskytuje celý rad výhod: možnosť označiť každú jednotlivú položku, RFID tag možno snímať bez toho, aby sa nachádzal
na viditeľnom mieste, je odolný voči znečisteniu a poškodeniu,
údaje možno z neho nielen čítať, ale doň aj zapisovať.
Kombinácia oboch technológií umožňuje získavať okamžité
a presné informácie v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca, zvyšovať efektivitu a znižovať prevádzkové náklady.
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Last year, organisation EPCglobal Inc. completed the updates
to the initial set of eleven standards. The updates ensure that
any key from GS1 System can be encoded into the Electronic
Product Code and the data associated with a certain EPC be
searched within the supply chain.
Other benefits of EPCglobal Network:
improved visibility and traceability
improved availability of products
optimised warehouse processes and effective distribution
higher reading speed
optimised inventory level and reduced costs
better sales planning

•
•
•
•
•
•

EPC a RFID tvoria základ pre systém EPCglobal Network, prostredníctvom ktorého používatelia identifikujú objekty, spracovávajú
dáta a zdieľajú informácie.
V minulom roku organizácia EPCglobal doplnila súbor existujúcich jedenástich štandardov. Aktualizované štandardy umožňujú kódovať do elektronického produktového kódu ktorýkoľvek
kľúč systému GS1 a vyhľadávať dáta súvisiace s konkrétnym EPC
v celom distribučnom reťazci.
Ďalšími výhodami EPCglobal Network sú:
lepší prehľad a zdokonalená vysledovateľnosť
zlepšenie dostupnosti produktov
optimalizované skladovacie procesy a efektívna distribúcia
vyššia rýchlosť snímania položiek
optimalizovaná úroveň zásob a nižšie náklady
zlepšenie plánovania predaja

•
•
•
•
•
•

Elektronický produktový kód ako prostriedok zdokonaľujúci
vysledovateľnosť potravín sme prezentovali na IV. medzinárodnej konferencii Kvalita a bezpečnosť potravín, ktorá sa konala
v dňoch 23. – 24. septembra 2008 na Štrbskom Plese. K tejto príležitosti sme vydali aj publikáciu Sprievodca implementáciou
EPC/RFID pre obchodníkov a ich dodávateľov, ktorá obsahuje
informácie o možnostiach využitia EPC a prínosoch, ktoré poskytuje.

Electronic Product Code, as a tool for increased visibility of
foods, was presented at the IV International Conference “Food
Quality and Safety“ held on September 23 – 24, 2008 in Strbske
Pleso. For this occasion we have also published “The European
Guide to Implement EPC/RFID for Retailers and Their Suppliers”
which contains information on possibilities of using EPC and the
benefits it brings.
In 2008, Kodys s.r.o. became a member of EPCglobal. This company specializes in processes of automatic identification for collecting and processing of data. It is also a technical member of
GS1 Slovakia.
In cooperation with other technical members we organized the
first meeting of the Working Group for Electronic Product Code
and Radiofrequency Identification on October 30, 2008. The
representatives from University of Zilina also took part at this
meeting. The participants were given an insight into the work of
the European EPC laboratories that we had the opportunity to
visit throughout the year.

V roku 2008 sa členom EPCglobal stala firma Kodys s.r.o., ktorá
sa špecializuje na procesy automatickej identifikácie pri zbere
a spracovaní dát. Táto spoločnosť je zároveň technickým členom GS1.
V spolupráci s ďalšími technickým členmi sme dňa 30. októbra
2008 zorganizovali prvé stretnutie pracovnej skupiny pre elektronický produktový kód a rádio frekvenčnú identifikáciu. Na
tomto stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Žilinskej univerzity.
Účastníkom sme predstavili prácu európskych EPC laboratórií,
ktoré sme mali možnosť navštíviť v priebehu roka.
Ďalšou príležitosťou pre prezentovanie produktu bola na logistickom fóre SLOVLOG 2, ktorý sa konal v Bratislave. Tu sme
v prednáške nazvanej RFID lastovičky prezentovali úspešné používanie technológie v logistike a maloobchode.

The next opportunity for presenting the product was on a logistic forum SLOVLOG 2, taking place in Bratislava. Here we introduced, in a presentation “RFID Pioneers”, the successful implementation of the technology in logistics and retail.

V roku 2008 sme nadviazali spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. Na seminári Sanitácia a systémy vysledovateľnosti v potravinárstve, konanom dňa 19. novembra 2008, odznela aj prednáška s názvom Využitie RFID pre
vysledovateľnosť.

In the year 2008 we started co-operation with The Slovak University of Agriculture in Nitra. We gave a presentation “The Use
of RFID for Traceability” on the seminar “Sanitation and Systems
of Traceability in Food Processing Industry” organized by this
university on November 19, 2008.
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Healthcare
Zvyšovanie bezpečnosti pacientov
Improving patient safety worldwide
GS1 v zdravotníctve

GS1 Healthcare

Používanie štandardov GS1 v zdravotníctve sa neustále rozširuje. Pre potreby vysledovateľnosti je systém GS1 rozširovaný do
všetkých častí dodávateľsko–odberateľského reťazca. Vo svete
sa často vyskytujú prípady falošných liekov a zdravotníckych pomôcok. Európska únia, aj keď je stále na tom ešte dobre, nie je
výnimkou. Novovyvinuté štandardy pre použitie v zdravotníctve
sa pomaly dostávajú do povedomia farmaceutických spoločností, nemocníc a distribútorov. V Turecku, Francúzsku a iných
krajinách sa už zavádza do použitia kód Datamatrix, v ktorom sú
zakódované GTIN, číslo šarže, dátum exspirácie a poprípade aj
jedinečné sériové číslo. Takisto sa robia pilotné projekty pre využitie rádiofrekvenčnej identifikácie. Neustály vývoj štandardov
v zdravotníctve je momentálne jednou z priorít GS1.

The use of GS1 standards in healthcare is more extensive than
ever. Because of the traceability purposes, GS1 System is implemented into many areas of the healthcare supply chain. From all
over the world we can see many examples of counterfeit medicines and medical devices. The European Union is in comparison with others in good standing, but it is not exempt from this
problem. Pharmaceutical companies, hospitals and distributors
are getting aware of our newly developed standards. In Turkey,
France and other countries, they are starting to use DataMatrix
code in which information like GTIN, batch number, expiration
date and in some cases even serial number is encoded. Also,
there are few pilot projects for usage of RFID and EPC technology and standards. Permanent development of healthcare
standards is one of the top priorities for GS1.

Štyri hlavné oblasti záujmu GS1 Healthcare sú:
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

•
•
•
•
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Four main areas of interest are:
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
Authentication of products – marking of products that move
through the supply chain ensures automatic identification of
the original products
Traceability – creation of e-pedigree is a good tool for fight
against counterfeit drugs and for management of product
recalls
Effectiveness of supply chain – reduction of manual interferences increases effectiveness and accuracy

•
•
•
•

Náklady na zdravotnícku starostlivosť sa neustále zvyšujú, či je to
spôsobené starnutím populácie alebo zavádzaním moderných
lekárskych postupov. Na Slovensku je úroveň zdravotníctva taká
aká je a preto sa dá nájsť množstvo oblastí, v ktorých sa dá zvýšiť efektivita zavedením štandardných postupov a procesov
alebo lepšou implementáciou
informačných technológií. Návratnosť investícií do takýchto
oblastí je veľmi rýchla. Automatická identifikácia a jej využitie
v zdravotníctve má obrovskú
výhodu v tom, že zasiahne veľa
procesov a dokáže priniesť výhody do logistiky, bezpečnosti
pacientov,
vysledovateľnosti, plánovania a iných. Jedna
technológia s univerzálnym
využitím a aplikovateľnosťou v
širokom spektre oblastí je to, čo by mali používatelia hľadať pri
snahe o zvýšenie efektivity a znižovanie nákladov.

Costs for healthcare are increasing in most of the countries. It
is caused by implementation of new technologies and by aging population. Slovak healthcare is not in a good shape
and it is very easy to find areas
where we can decrease costs
by implementing standardized
processes and by improving
usage of information technologies. Return on investment is
very fast in this sector. Automatic identification is extremely
beneficial for healthcare because it affects many processes.
It brings advantages to logistics,
patient safety, traceability, planning and many others. In order
to decrease costs and increase
efficiency companies should
strive for one technology with universal application and possible
implementation in a large spectrum of business departments.

Počas roka 2008 sme sa znovu snažili aktívne oboznamovať členov GS1 Slovakia a aj iné záujmové skupiny s použitím systému

During 2008 we continued informing our members and other
stakeholders in Slovak healthcare about GS1 System and its im-

GS1 v zdravotníctve. V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva
sme zorganizovali seminár s témou Automatická identifikácia v
zdravotníctve. Takisto sme zorganizovali prvé stretnutie skupiny Healthcare User Group, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia
farmaceutických firiem a spoločností vyrábajúcich zdravotnícke
pomôcky. Zúčastnili sme sa aj seminárov venovaných projektu
eHealth, lebo vidíme možnosti využitia našich štandardov v tejto oblasti.

plementation in this sector. In co-operation with the Ministry of
Healthcare we organized a seminar Auto ID in Healthcare. Also
we organized first meeting of local Healthcare User Group. At
this meeting representatives from pharmaceutical companies
and companies producing medical devices participated. We
also attended a meeting dedicated to eHealth projects because
we see utilization of our standards in this area, too.
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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

Spotreba energie

Energy consumption

Opravy a údržba

Repairs and maintenance

Cestovné

Travel expenses

Náklady na reprezentáciu

Representation expenses

Ostatné služby

Other services

3 956

Mzdové náklady

Wages

5 313

Zákonné sociálne poistenie

Statutory social insurance

1 233

Ostatné sociálne poistenie

Other social insurance

177

Zákonné sociálne náklady

Statutory social costs

109

Daň z motorových vozidiel

Motor vehicle tax

14

Daň z nehnuteľností

Property tax

29

Ostatné dane a poplatky

Other tax and fees

Odpísané pohľadávky

Written-off receivables

Kurzové straty

Exchange-rate loss

Iné ostatné náklady

Other costs

Odpisy

Depreciation

Tvorba zákonných opravných položiek

Creation of statutory adjusting entries

Poskytnuté príspevky

Contributions

Náklady spolu

Total costs

VÝNOSY

REVENUE

Tržby z predaja služieb

Revenue from sales of services

5 371

Úroky

Interests

1 114

Kurzové zisky

Exchange rate revenue

91

Ostatné výnosy

Other revenue

38

Tržby z predaja majetku

Revenue from sales of assets

Výnosy z dlhodobých finančných investící

Revenue from long-term financial
investments

97

Výnosy z prenájmu majetku

Revenue from property lease

23

Prijaté členské príspevky

Received contributions

17 293

Výnosy spolu

Total revenue

24 029

Hospodársky výsledok pred zdanením

Economic result before taxation

Daň z príjmov

Income tax

Výsledok hospodárenia po zdanení

Economic result after taxation

1 776
133
177
2 452
240

5
135
26
261
1 078
-127
1 882
18 869

v tis. Sk / in thous Sk

2

5 160
211
4 949

Súvaha
Balance sheet
AKTÍVA

ASSETS

v tis. SK / in thous SK

NEOBEŽNÝ Majetok Spolu

total FIXED Assets

8 511

Dlhodobý hmotný majetok

Long-term tangible assets

6 120

Pozemky

Land

1 105

Stavby

Buidings

3 696
1 245

Hnuteľné veci

Current assets

Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku

Procurement of long-term tangible
assets

Dlhodobý finančný majetok

Long-term financial assets

2 391

Dlhové cenné papiere

Debt securities

2 391

74

OBEŽNÝ Majetok Spolu

total CURRENT Assets

Zásoby

Inventory

31 449

Materiál

Materials

Krátkodobé pohľadávky

Short-term receivables

1 267
1 029

2
2

Pohľadávky z obchodného styku

Business activity receivables

Daňové pohľadávky

Tax receivables

Finančný majetok

Financial assets

Pokladnica

Cash register

Bankové účty

Bank accounts

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

ACCRUAL AND DeferRAL

1 065

Náklady budúcich období

Deferred charges

1 065

Aktíva celkom

Total assets

PASÍVA

LIABILITIES

238
30 180
22
30 158

41 025

v tis. SK / in thous SK

Vlastné zdroje krytia

Proper cover source

36 043

Imanie a peňažné fondy

Equity and financial funds

1 000

Základné imanie

Equities

1 200

Oceňovacie rozdiely z precenenia
kapitálových účastín

Revaluation difference in capital
interests

- 200

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
z minulých rokov

Unsettled economic result

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

Annual economic result

4 949
4 496

30 094

Cudzie zdroje krytia

Credits and provisions

Rezervy

Reserves

201

Krátkodobé rezervy

Short-term reserves

201

Dlhodobé záväzky

Long-term liabilities

Sociálny fond

Social fund

Krátkodobé záväzky

Short-term liabilities

4 254
3 904

41
41

Záväzky z obchodného styku

Business activity liabilities

Záväzky voči zamestnancom

Liabilities to employees

173

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho
zabezpečenia

Clearance with institutions of social
welfare

123

Daňové záväzky

Tax liabilities

Ostatné záväzky

Other short-term liabilities

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

ACCRUAL AND DeferRAL

Výnosy budúcich období

Deferred income

Pasíva celkom

Total liabilities

52
2
486
486
41 025

21

Správna rada
Management board

Ing. Marián Sloviak, prezident, R.V.S., a.s.
Ing. Katarína Dobišová, vice-prezident, NESTLÉ Slovensko, s.r.o.
Zakladajúci členovia/Founding members
Ing. Rudolf Lukačka, RELAS, s.r.o.
Ing. Ľuboš Gabčík, KAJKO, s.r.o.
Ing. Ján Fischer, FISCHER trade, s.r.o.
Ing. Marián Čakajda, Hydina Súlovce, s.r.o.
Ing. Peter Vavro, Zentiva, a.s.
PaedDr. Michal Majko, Euroholding, a.s.
Ing. Ján Tušim, Martabel, s.r.o.
Ing. Miroslav Štaffen, MISOP, s.r.o.
Volení členovia/Elected members
Ing. Pavel Šiarnik, KZLM-TILIA, s.r.o.
Ing. Ján Billinský, COOP Jednota Slovensko, s.d.

Revízna komisia
Auditing committee
Zamestnanci
Executive staff
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Ing. Štefan Mráz, Slovnaft, a.s.
Peter Živický, Billa, s.r.o.

Ing. Miroslav Štaffen, riaditeľ
Ing. Michaela Gabčíková, manažér registrácie
Stanislava Rudincová, manažér administratívy
Marianna Revallová, produktový manažér BarCodes
Ing. Martin Beňo, produktový manažér eCom
Ladislav Janco, produktový manažér GDSN
Miroslava Štaffenová, produktový manažér EPC

Audítorská správa
Auditor‘s report

Report of an Independent Auditor for members of GS1 Slovakia
In our opinion the statement of finances expresses truthfully in all significant aspects financial situation of the association
as at 31st December 2008 and the economic result for the year ended to the given date is in accordance with Slovak Act
on Accountancy.
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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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