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GS1 - výhody pre všetkých
GS1 - benefits for all

2

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.
Naším 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,
významný nemecký prírodovedec Andreas Bertsch vykonal pokus s rojom včiel a kvetmi dvoch farieb - žltými a
modrými. V žltých kvetoch peľ ponechal, z modrých ho
odstránil. Včely po istom čase zistili, že peľ sa nachádza len
v žltých kvetoch, a že lietať na modré kvety nemá význam,
nakoľko v nich nie je peľ a stojí ich to vynaloženú energiu
bez akéhokoľvek výsledku vo forme znášky peľu. Preto
časom včely lietali už iba na žlté kvety. Bertsch po čase
kvety vymenil a peľ ponechal len v modrých kvetoch. Záver tohto pokusu bol taký, že včely nedokázali flexibilne
na túto zmenu reagovať a naďalej lietali iba na žlté kvety.
Táto neschopnosť prispôsobiť sa zmene ich stála život.
Žijeme v turbulentnej dobe. Viac ako inokedy je potrebné
prispôsobovať sa zmenám, neustále sa meniacim podmienkam a požiadavkám. Svet sa čoraz intenzívnejšie
prepojuje, dôraz sa kladie na dostupnosť informácií a ich
presnosť.
To je tá pravá príležitosť pre združenie GS1. Naše základy sú budované na štyroch pilieroch, ktorými sú čiarové
kódy, elektronická výmena dát, globálna dátová synchronizácia a elektronický produktový kód. V rámci týchto
pilierov vytvára GS1 globálne štandardy, zaoberá sa ich
implementáciou s cieľom zvýšiť efektivitu a transparentnosť reťazcov. Všetkým členom združenia tak pomáhajú
zrýchliť procesy, spresniť informácie, zjednotiť databázy,
či prepojiť dodávateľov a odberateľov.
Využívanie GS1 štandardov už dávno prekročilo brány
výrobných závodov. Udomácnili sa v oblasti logistiky, kde
ponúkajú riešenia v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca. Čoraz viac sa presadzujú v zdravotníctve,
kde prispievajú k zefektívneniu procesov na identifikáciu a
distribúciu zdravotníckych prostriedkov, čo pre pacientov
znamená garanciu vyššej kvality a bezpečnosti. A v neposlednej rade sa približujeme aj spotrebiteľom, a to spojením technológií mobilného telefónu a čiarových kódov,
ktoré dostalo označenie MobileCom.
Naším poslaním je byť uznávanou neutrálnou organizáciou, ktorá bude aj naďalej podporovať rozvoj globálnych
štandardov a ich implementáciu jednotlivými skupinami
používateľov. Veď lepším spôsobom ako predvídať budúcnosť, je vytvárať ju.

Dear members,
renowned German scientist Andreas Bertsch made an experiment with a swarm of bees and flowers of two colors yellow and blue. He removed pollen from the blue flowers
and left it in the yellow. Over a period of time bees found
out that pollen is found only in the yellow flowers and to
fly to the blue flowers is not worth their energy because
there is no pollen in them. Therefore, the bees have flown
only on yellow flowers. After some time Bertsch switched
the flowers and left pollen in the blue ones. The conclusion of this experiment was that the bees were unable
to flexibly respond to this change and still flew only to
yellow flowers. This inability to adapt to the change cost
them lives.
We live in turbulent times. More than anytime before it
is necessary to adapt to change, constantly transforming
conditions and requirements. The world is increasingly
interconnected and emphasis is on the availability of information and its accuracy.
This is the opportunity for GS1. Our foundations are built
on four pillars which are bar codes, electronic data interchange, global data synchronisation and electronic
product code. As part of these pillars GS1 creates global
standards and manages their implementation in order to
increase efficiency and transparency of the supply chain.
GS1 helps all its members to speed up processes, clarify
information, integrate databases and to interconnect
suppliers and customers.
Use of GS1 standards has crossed the borders of the factories. Standards established themselves in the field of logistics, where they offer solutions within the whole supply
chain. Standards are increasingly promoted in healthcare,
where they contribute to more efficient processes for the
identification and distribution of drugs and medical devices. For patients it means a guarantee of higher quality
and safety. Last but not least we bring standards closer
to customers by combining barcodes and mobile phone
technology through MobileCom project.
Our mission is to be a recognized and neutral organisation that will continue to support the development of
global standards and their implementation by various
user groups. Because a better way how to predict the future is to create it.
Katarína Dobišová, prezident/president
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Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
na Valnom zhromaždení GS1 AISBL v máji 2010 bol schválený dokument, ktorý popisuje základné povinnosti členských organizácií na celom svete, popisuje služby, ktoré
musia členské organizácie poskytovať v regióne svojho
pôsobenia, ako aj kvalitu týchto služieb. Podľa uvedeného dokumentu sme podrobne zhodnotili všetky naše
činnosti. Výsledok bol nadmieru dobrý. Spĺňame všetky
kritériá, ba v niektorých sme na tom omnoho lepšie, ako
predpisuje uvedený dokument. Podľa mňa je to práve
preto, že sme už pred šiestimi rokmi zaviedli manažérstvo
kvality podľa ISO 9001:2008 a všetky procesy sú sledované a vyhodnocované podľa tejto normy.
V poslednom čase sme začali pociťovať, že miera elektronickej komunikácie s našimi členmi by mohla byť vyššia,
čím by sme mohli zrýchliť výmenu informácií a skvalitniť
naše služby. Preto sme v tomto roku prerobili náš vnútorný informačný systém. Prvé skúsenosti sú pozitívne a veríme, že určené ciele dosiahneme v roku 2011. Jednou
z noviniek bude používanie elektronického podpisu na
dokumentoch GS1 Slovakia, zvýšený podiel elektronickej
pošty, ako aj výmena údajov v štandardizovanom tvare so
spolupracujúcimi firmami a inštitúciami.
Hlavné úlohy v roku 2010 sa nám podarilo splniť. RFIDlab
navštívilo viac ako 200 záujemcov z priemyselných podnikov, ako aj študentov vysokých škôl. Pripravili sme dvanásť
základných štandardov na používanie RFID a EPC. Predstavili sme nový produkt MobileCom, ktorý umožňuje získavať údaje pomocou mobilného telefónu. Boli sme pri
tom, keď slovenský výrobca začal tlačiť a používať dvojdimenzionálny kód DataMatrix na liekoch. Ani v tomto roku
sa nám však nepodarilo rozbehnúť globálnu dátovú synchronizáciu v dodávateľskom reťazci na Slovensku.
Vážení členovia združenia, podľa dosiahnutých výsledkov
môžeme hodnotiť rok 2010 ako úspešný a budeme sa
snažiť, aby rok 2011 bol taký istý.

Dear members of GS1 Slovakia,
during the GS1 General Assembly in May 2010 a document was approved, which describes all basic obligations
of GS1 Member Organizations. It describes all products
and services GS1 MO must provide to all its members in
its region and also the quality level of the provided services. Considering this document we reviewed our activities
in detail. The result was very satisfactory. We fulfill all the
requirements and in many fields we are well above the
requested level. I think it is due to successful implementation of ISO 9001:2008 quality management six years ago.
All our processes are reviewed and evaluated according
to this standard.
Recently we have started to feel that the level of usage of
electronic communication with our members should be
higher. It would help to streamline the communication
and further improve the services. That is why we changed
our internal information system. First experiences are
positive and we believe that during 2011 we will fulfill
our goals. One of the novelties will be the utilization of
electronic signature on GS1 documents, higher number
of electronic communication and exchange of electronic
documents with business partners and institutions in
standardized formats.
We managed to meet all the main goals in 2010. RFIDlab
was visited by over 200 participants from industries as
well as university students. We prepared twelve basic
standards for the use of RFID and EPC. We introduced a
new product MobileCom which allows access to data via
mobile phones. We were there when a Slovak producer
began to print two-dimensional DataMatrix code on
drugs. This year, however, we failed to launch the global
data synchronization in the supply chain in Slovakia.
Dear GS1 members, according to the results, we can
declare 2010 as a successful year and we will try hard to
make 2011 the same.

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 147 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 147 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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Produkty GS1
GS1 Products
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.

Elektronická výmena údajov

Electronic Data Interchange

GS1 eCom, známe aj ako elektronická výmena údajov
(EDI), je skupina 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), is 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.

Dátová synchronizácia
Globálna sieť pre synchronizáciu produktových údajov
je štandardizované a automatizované prostredie, ktoré
umožňuje bezpečnú a neustálu synchronizáciu aktuálnych produktových údajov. Prostredie pozostáva z katalógov, v ktorých sa nachádzajú údaje o výrobkoch. Katalóg
slúži ako jedinečný zdroj dát pre všetkých obchodníkov.
Výrobca teda nemusí vypĺňať pre každého odberateľa samostatný formulár pri príchode nového výrobku na trh
alebo pri jeho zmene. Tým odpadá možnosť vzniku chýb
pri manuálnom prepisovaní. Obchodník zas získa kvalitnejšie informácie a zredukuje zbytočnú komunikáciu pri
riešení nezrovnalostí.

Global Data Synchronisation Network is fully automated
environment for secure and continuous synchronisation
of accurate product data. Network consists of datapools
which contain product data. Datapool is a unique source
of high quality and reliable data for all retailers. Producers
no longer need to fill up different forms for retailers every
time they change an attribute of the product or want to
introduce new product. They simply fill up the information in the data pool and data will be automatically sent
to the business partners. It will decrease chance of errors
by manual processes. Retailer will get reliable information
and reduce communication needed for solving discrepancies.

Elektronický produktový kód

Electronic Product Code

Elektronický produktový kód (EPC) v spojení s rádiofrekvenčnou identifikáciou (RFID) predstavujú novú generáciu označovania produktov, ktorá umožňuje získavať
okamžité a presné informácie v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca. Pomocou týchto technológií
je možné zefektívniť fungovanie a znížiť výrobné náklady
každej výrobnej alebo obchodnej spoločnosti.

Electronic Product Code (EPC) in combination with radiofrequency identification (RFID) are a new generation of
product identification that allows immediate and accurate retrieval of information within the supply chain. With
the assistance of these technologies any manufacturer
or retailer can optimise its processes and drive down the
operating costs.

Data Synchronisation
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Správa o činnosti
Activity report
Zvyšovanie kvality čiarových kódov

Increasing Bar Code Quality

Na základe prieskumu kvality čiarových kódov EAN, ktorý
sme uskutočnili v roku 2009, sme zistili nízku úroveň dodržiavania kvality. Nekvalitný čiarový kód sa prejaví až pri
skenovaní v maloobchode a to tak, že pokladníčka musí
s výrobkom manipulovať pred skenerom, v najhoršom
prípade čiarový kód nezoskenuje.

According to the EAN bar code quality research we carried out in 2009 we found out that the level of meeting
quality standards is very low. Poor quality bar code shows
its impact during the scanning in the retail in such way
that the cashier has to manipulate with the product in
front of the scanner and in the worst scenario will not be
able to read the bar code.

Pre nových členov sme začali poskytovať kontrolu kvality
troch čiarových kódov EAN zadarmo. Výrobca po zaregistrovaní EAN kódu požiada grafika alebo tlačiara o tlač
etikiet alebo obalov a prvé vzorky ešte pred samotným
spustením tlače pošle poštou na našu adresu. V prípade
nedostatkov pripravíme zoznam odporúčaní pre grafika
a tlačiara ako zvýšiť stupeň kvality. Túto službu využilo
niekoľko firiem a spoločnými silami sa nám podarilo zvýšiť stupeň kvality zo stupňa F – nevyhovuje na stupeň
A – najvyššia úroveň kvality.
Ďalším nástrojom na zvýšenie kvality čiarových kódov je
zvyšovanie povedomia medzi grafikmi a tlačiarmi. Pripravili sme nový modul školenia GS1 Print&Design. Účelom
školenia je naučiť grafikov a tlačiarov, ako má čiarový kód
vyzerať, aby spĺňal základné parametre a dal sa bez problémov na prvýkrát zoskenovať. Účastníci sa oboznámia
s požiadavkami medzinárodných noriem ISO/IEC 15420
a ISO/IEC 15416 a zároveň majú možnosť vidieť, ako sa
prakticky hodnotí kvalita čiarových kódov meracími prístrojmi. Čo všetko prístroje odhalia a aké usmernenie dajú
na zvýšenie kvality.
S ponukou školenia sme oslovili 390 grafických štúdií a
tlačiarní na celom Slovensku. Ponuku školenia využili len
Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. Naše úsilie v tejto
oblasti neplánujeme povoliť a naďalej budeme pomáhať
výrobcom – našim členom, aby sa ich výrobky mohli pýšiť
len kvalitnými čiarovými kódmi EAN.
Na rok 2011 plánujeme vytvoriť databázu čiarových kódov EAN, ktoré boli hodnotené meracími prístrojmi. Táto

8

For new members we launched verification service of
three EAN bar codes free of charge. Producer upon registration of the numbers orders print of labels or packaging
at the graphic studio or printing house and prior to the
print run sends sample by post to our office. In case there
are defects we prepare list of recommendations for the
designer and printing house how to increase bar code
quality. This service was used by several companies and
with the joint effort we managed to increase the quality
grade from F – fail to grade A – the highest.
The next service to improve bar code quality is increasing
knowledge among graphic studios and printing houses.
We launched new training seminar GS1 Print&Design.
The aim of the training seminar is to teach designers and
printers what a bar code should look like so that it would
meet basic parameters and would be scannable on first
try. The attendees learn the requirements of international standards ISO/IEC 15420 and ISO/IEC 15416 and also
have chance to see how the bar code quality is tested
with verification equipment. They see what the verifiers
can detect and how the results can be used to improve
quality.
With the offer of the training seminar we approached 390
graphic studios and printing houses covering the whole
area of Slovakia. The offer was accepted only by one printing house Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. We
do not plan to lower our effort in this area and we will
continue to help producers – our members so that their
products carry only good quality bar codes.

databáza bude prístupná pre obchodníkov, aby mohli pri
svojich interných procesoch rýchlo a ľahko zistiť, či bol
čiarový kód hodnotený kalibrovanými meracími prístrojmi a či vyhovuje požiadavkám medzinárodných štandardov. Databázu plánujeme vytvoriť v spolupráci s členskými organizáciami GS1 v rámci Európy, aby informovala aj
o výrobkoch, ktoré sa k nám dostanú zo zahraničia. Bude
to výhodné pre výrobcov, ktorí dbajú na kvalitu a ktorých
výrobky nespôsobujú zdržanie pri predaji v maloobchode.
V konečnom dôsledku je za kvalitu čiarového kódu zodpovedný vlastník výrobku. To znamená, že aj výrobca
(vlastník značky) by mal disponovať základnými informáciami o používaní čiarových kódov. Na našej web stránke sú dostupné informačné brožúry, ktoré sú ilustrované
názornými príkladmi. Pre tých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac, pravidelne pripravujeme školenia GS1 Basic.
Školenia sa konajú v Žiline a Bratislave a v roku 2010 sme
vycestovali za našimi členmi aj do Prešova. Celkovo sme
v roku 2010 vyškolili 47 ľudí. Účastníci školení si so sebou
vždy prinesú tri vzorky vlastných výrobkov a priamo na
nich sa učia, ako má čiarový kód vyzerať.

Rok v znamení MobileCom
MobileCom je technológia, ktorá umožňuje spotrebiteľom skenovať pomocou svojich mobilných telefónov čiarový kód na výrobku a získať o ňom dôležité informácie
alebo prístup k doplnkovým službám spojeným s daným
výrobkom. To otvára novú dimenziu pre čiarové kódy. Najväčší prínos pocítia nielen obchodníci, ale predovšetkým
koncoví spotrebitelia.
Organizácia GS1, ako celosvetový správca systému čiarových kódov, je veľmi aktívna aj v oblasti MobileCom. Aktívnu propagáciu MobileCom sme sa rozhodli podporiť
spustením pilotného projektu SkenTo, vďaka ktorému si
spomínanú technológiu vyskúšajú spotrebitelia „na vlastnej koži“.

In 2011 we plan to create a database of EAN bar codes
that were verified by measuring equipment. This database would be made available to retailers so that they can
quickly and easily find out within their internal processes
whether bar code was graded with calibrated measuring equipment and whether it meets basic criteria set by
international standards. The database will be created in
cooperation with GS1 member organisations within Europe in order to make also information of foreign products available. This tool can be considered as competition
advantage for producers who care about the quality and
their products cause no problems with scanning in retail.
Bar code quality is responsibility of the brand owner. This
means that producer (brand owner) should have basic
information about bar codes. On our web site there are
illustrated information brochures available. These documents contain practical examples. For those who are
interested in having deeper knowledge we regularly organise training seminars GS1 Basic. The seminars are held
in Žilina and Bratislava and in 2010 we went to meet our
members in Prešov. Altogether we trained 47 people. The
participants are asked to bring three samples of their own
products and they learn about the bar codes on their
own products.

A Year of MobileCom
MobileCom technology enables consumers to scan product barcodes using their mobile phones and retrieve important information or get access to additional services
related to products. This opens a new dimension for barcodes. Not only retailers but especially consumers will get
the most of it.
GS1 organisation as the worldwide barcode system manager is very active in MobileCom, too. We have decided
to contribute to promoting MobileCom by launching
SkenTo pilot project that allows consumers to test this
technology hands-on.
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Základom služby SkenTo je mobilná aplikácia, ktorá dokáže skenovať čiarové kódy. V máji 2010 sme vytvorili dve
aplikácie. Prvá z nich plne využíva vstavaný fotoaparát
mobilného telefónu a automaticky rozpoznáva čiarový
kód. Je určená predovšetkým pre mobily Sony Ericsson.
Druhá aplikácia má oveľa širšie uplatnenie, avšak funguje
len v tzv. manuálnom režime. Inými slovami, aplikácia nerozpozná čiarový kód, spotrebiteľ ho musí zadať ručne.

Mobile application is the basis of SkenTo service. It is able
to scan barcodes. Last year in May we developed two applications. The first one fully utilizes mobile phone buildin camera and automatically reads a barcode. It can be
used mostly on older Sony Ericsson handsets. The second
application has a much broader use, however, it operates
in a manual mode only. In other words, the application
does not read barcodes. The consumer must enter EAN
manually.

V auguste 2010 sme pridali ďalšiu mobilnú aplikáciu, tentokrát pre, v poslednej dobe veľmi rozšírenú, mobilnú
platformu Android. Aj túto aplikáciu si spotrebitelia môžu
stiahnuť z našej stránky.
Pre obľúbené telefóny iPhone existuje aplikácia tretej
strany RedLaser a ZBar, ktoré sú zadarmo dostupné v „App
Store“ a dajú sa jednoducho prepojiť s naším portálom.
Koncom roku 2010 sme sa dohodli na spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Cieľom spolupráce je vytvoriť mobilnú aplikáciu
pre systém Symbian, ktorý využívajú prevažne mobily
značky Nokia. Spustenie aplikácie do prevádzky plánujeme na prvý polrok roku 2011.
SkenTo tak budú môcť spotrebitelia využívať na približne
stovke mobilných zariadení.
Okrem mobilnej aplikácie je dôležitou súčasťou služby
SkenTo aj vyhľadávací portál mobil.gs1.sk, na ktorý sa
mobilné aplikácie pripájajú a kde sa zobrazujú výsledky
vyhľadávania. Možno ho využiť aj samostatne bez použitia mobilnej aplikácie. Spotrebiteľ musí však vkladať hľadaný EAN kód manuálne priamo na internetovej stránke.
V priebehu roku 2010 sme na portál pripojili niekoľko databáz, z ktorých sa preberajú a zobrazujú údaje o skenovaných výrobkoch.
Gepir je celosvetová databáza GS1 vlastníkov čiarových
kódov. V databáze sa nachádzajú firemné a kontaktné
údaje viac ako 1 000 000 spoločností z viac ako 120 krajín.
V niektorých krajinách, vrátane Slovenska, poskytuje Gepir okrem informácií o vlastníkoch aj základné informácie
o samotných výrobkoch.
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Later in August we added another mobile application. It is
aimed at lately very widespread Android mobile platform.
Consumers can download all mentioned applications
from our webpage.
For very popular iPhones there are 3rd party applications
called RedLaser and ZBar. They are free to download from
the “App Store” and easy to configure to connect to our
portal.
At the end of 2010 we agreed on cooperation with Faculty Of Mathematics, Physics and Informatics at Comenius University. The goal of the cooperation is to create a
Symbian system mobile application that is used mostly
in Nokia handsets. The plan is to launch the application in
the first half of 2011.
Thus SkenTo will be available for consumers in about one
hundred mobile devices.
Apart from mobile application, the search portal at
mobil.gs1.sk is another important part of SkenTo service. Mobile phones connect to this portal to display the

COOP Jednota bola prvá spoločnosť, ktorá vyjadrila
ochotu spolupracovať na projekte vo februári 2010. V lete
plánovala uviesť nový rad výrobkov pod svojou značkou
s názvom „Špeciálna výživa – pre citlivý organizmus“, ktorý
optimálne zapadol do konceptu projektu SkenTo. Spotrebiteľ si tak aj cez svoj mobil zistí nutričné hodnoty, možné
alergény či celkové zloženie výrobku.
V apríli sa k projektu pridala spoločnosť PharmINFO so
svojím ADC ČÍSELNÍK-om, ktorý obsahuje podrobné informácie o 17 000 liekoch, výživových doplnkoch, kozmetických výrobkoch a farmaceutických produktoch bežne
dostupných v slovenských lekárňach.
Pripojením ADC ČÍSELNÍK-a k projektu SkenTo sa Slovensko stalo jednou z prvých európskych a svetových krajín,
kde sa bežný človek môže takýmto sofistikovaným spôsobom kedykoľvek a odkiaľkoľvek dostať k informáciám
o svojich liekoch, zdravotníckych pomôckach alebo dietetikách.
V júli vďaka spolupráci s najväčším slovenským internetovým kníhkupectvom Martinus.sk, už bolo možné pomocou
mobilu skenovať aj knihy. V databáze sa nachádzajú podrobnosti až o 80 000 knihách. Novým prínosom sú hodnotenia
jednotlivých kníh samotnými čitateľmi a umiestnenie knihy
v rebríčku predajnosti za posledné dva týždne.
V novembri sme so spoločnosťou Digital Dreams podpísali dohodu o spolupráci, ktorej výsledkom bude prepojenie databázy Pricemania.sk na službu SkenTo. Databáza
Pricemania.sk obsahuje takmer 200 000 položiek s EAN
kódmi a informáciami o predajných cenách z internetových stránok takmer 1 500 e-shopov. Realizácia prepojenia tejto databázy je naplánovaná na prvý kvartál 2011.

search results. It is possible to use it separately without a
mobile application. However, the consumer must enter
EAN numbers manually directly on the portal webpage.
In the year 2010 we connected several databases to the
portal that retrieves and displays detailed information
about scanned products.
Gepir is a worldwide GS1 database of barcode owners.
There are more than 1,000,000 companies from more
than 120 countries in the database. In some countries, including Slovakia, apart from the owner information it also
provides basic product information.
In February 2010 the first company that expressed readiness to cooperate on the project was COOP Jednota. In
the summer they planned to launch a new line of brand
products with the name “Specialty foods – for sensitive organism” that optimally suited the concept of our
SkenTo project. Now consumers can look up product
nutrition facts, allergens or ingredients using their own
mobile phones.
In April PharmINFO and their ADCC database joined as
well. ADCC contains detailed information about 17,000
medicines, dietary supplements, cosmetic and pharmaceutical products commonly available in Slovak pharmacies.
By connecting ADCC to SkenTo project Slovakia became
one of the first European and world countries where a
common person gets access to information about his
medicines, medical devices and dietary supplements in a
sophisticated way anywhere and anytime.
Later in July, due to cooperation with the largest Slovak
e-bookstore Martinus.sk, it was possible to scan even
books with a mobile. In their database there are details
on almost 80,000 books. Readers’ reviews and book sales
ranking in last two weeks create the added value.
In November we signed a cooperation agreement with
Digital Dream company. The result will be the connection of Pricemania.sk database to SkenTo service.
Pricemania.sk contains almost 200,000 items with EAN
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Svetový deň MobileCom
Medzinárodná organizácia GS1 stanovila deň 15. 6. 2010
za Svetový deň MobileCom (MobileCom Day). Tento deň
bol venovaný propagácii technológie MobileCom po celom svete. Rôznymi lokálnymi aktivitami sa na spoločnej
akcii zúčastnilo viac ako 30 členských organizácií GS1.
Naše združenie GS1 Slovakia v tento deň zvolalo tlačovú
konferenciu, na ktorej sme predstavili spomínaný pilotný
projekt SkenTo. Tlačovej konferencie sa zúčastnilo viac
ako 20 tlačových médií, Slovenský rozhlas a tri slovenské
televízie - JOJ, Markíza a STV.
V deň tlačovej konferencie odvysielali svoje príspevky všetky tri televízie v hlavných správach dňa medzi
19:30 - 20:00 (spolu takmer 5 minút). Agentúry TASR, SITA
vydali tlačové správy. Články o MobileCom a SkenTo sa na
druhý deň objavili v denníkoch Hospodárske noviny, Pravda, Plus jeden deň a neskôr v tlačovinách Obchod, Instore
a Profit. V deň tlačovej konferencie, po zadaní hesla SkenTo do vyhľadávača Google, sa objavilo viac ako 60 odkazov na rôzne internetové médiá či diskusie. Návštevnosť
stránky www.gs1.sk stúpla desaťnásobne.
Viac o technológii MobileCom:
http://www.gs1.sk/mobilecom
Viac o pilotnom projekte SkenTo:
http://mobil.gs1.sk

Evidencia majetku s RFID
Jednou z mnohých príležitostí pre využitie rádiofrekvenčnej identifikácie je každoročná inventúra. V roku 2010 sme
sa v združení GS1 Slovakia rozhodli prejsť od označovania
majetku čiarovým kódom na označovanie pomocou rádiofrekvenčnej identifikácie. Technológia RFID síce predstavuje určitú investíciu, zobrali sme však do úvahy výhody,
ktoré prináša, a to hlavne zvýšenú mieru automatizácie.
Pri samotnom označovaní majetku sme sa rozhodli pre
kombináciu RFID tagu a 2D kódu, tzv. DataMatrixu. Ten
slúži ako poistka pre prípad, že by nedošlo k správnemu
zosnímaniu RFID tagu, resp. by bol tento poškodený.
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codes and price information from almost 1,500 Slovak internet e-shops. The implementation of the database connection is planned for the first quarter of 2011.

MobileCom Day 2010
June 15, 2010 was established as the MobileCom Day by
the GS1 international organisation. MobileCom technology was to be promoted all over the world on this day.
More than 30 GS1 member organisations participated
with various local activities.
Our GS1 Slovakia organisation convened a press conference where we introduced the SkenTo pilot project. There
were more than 20 printed media, Slovak Radio and three
Slovak televisions – JOJ, Markíza and STV – present at the
press conference.
On the day of press conference all three TV stations broadcasted their reports in the main daily news from 19.30
to 20.00 (together almost five minutes). Press agencies
TASR and SITA made their press releases public. MobileCom and SkenTo articles made their way to Hospodárske
noviny, Pravda and Plus jeden deň daily newspapers and
later to professional magazines Obchod, Instore and Profit. Through entering SkenTo keyword in Google search
portal you would get more than 60 links to various internet media or discussion groups. Visits to our www.gs1.sk
website grew ten times.
More about MobileCom technology:
http://www.gs1.sk/mobilecom
More about SkenTo pilot project: http://mobil.gs1.sk

Inventory with RFID
One of the many opportunities for using radiofrequency
identification is the annual inventory count. In 2010 we at
GS1 Slovakia decided to move from labeling assets with
barcode to labeling using radiofrequency identification.
Although RFID technology represents certain investment,
we took into account benefits it brings, especially the increased rate of automation.
For the labeling of assets we decided for a combination of
an RFID tag and a 2D code called DataMatrix. This serves
as a safeguard in case the tag is not scanned properly or it
is damaged in any way.

Správnosť tohto rozhodnutia sa potvrdila hneď pri testovaní, kedy sa naplno prejavila výhoda načítania viacerých
položiek naraz, nie po jednej. Navyše bez prácneho vyhľadávania označenia majetku. Týmto sa doba inventúry
napr. jednej kancelárie rapídne znížila. Zhruba 30 položiek
sme pomocou mobilného terminálu zosnímali za pol minúty. Stačilo natiahnuť zoznam položiek prislúchajúcich
konkrétnej miestnosti alebo stredisku pomocou tzv. lokalizačného tagu, ktorý nahrádza inventárny zoznam visiaci
na stene, prejsť okolo miestnosti a skutočný stav sa objavil
na obrazovke terminálu.

That this was the right decision was confirmed during the
testing when the advantage of scanning multiple items
instead of individual items was fully revealed. Moreover,
without the need to search for the label on the asset. This
way the time needed for the inventory count of, e.g. one
office, decreased rapidly. We were able to read about 30
items in thirty seconds. We just had to download the list
of assets pertaining to the specific room using so called
localisation tag that replaces the inventory list hanging
on the wall, walk around the room and the immediate
state was displayed on the terminal screen.

Na konci roka sme došli k ďalším príjemným zisteniam.
Oproti minulým inventúram tá tohtoročná trvala asi štvrtinu pôvodného času, pričom práca inventárnej komisie
sa zmenila len na vizuálnu kontrolnú činnosť a z každej
miestnosti sme okamžite mali inventárny stav v digitálnej
podobe.
Počas celého procesu inventarizácie sa automaticky zaznamenávajú rozdiely zistené medzi jednotlivými miestnosťami. Prípadné manká alebo nálezy sa porovnávajú so
zoznamom majetku ešte neinventarizovaných miestností
a ich inventarizovaním sa postupne dopĺňajú.
Po inventúre je možné zapísať zoznam nájdených položiek, dátum a čas zosnímania a zoznam členov inventárnej komisie na disk CD/DVD.

Monitorovanie pupočníkovej krvi
pomocou aktívnych EPC tagov
Začiatkom roku 2010 sme boli oslovení spoločnosťou
Cord Blood Centrum, ktorá má na starosti spracovanie
a transport pupočníkovej krvi.
„Pupočníková krv je krvou novonarodeného dieťaťa, ktorá
po prerušení pupočníka zostáva v placente a vo zvyšku
pupočnej šnúry. Pupočníková krv však obsahuje veľké
množstvo vzácnych krvotvorných kmeňových buniek,
podobne ako kostná dreň. Používa sa pri liečbe mnohých
závažných ochorení, napríklad pri leukémii, lymfómoch,
nádorových ochoreniach orgánov, získaných či dedičných poruchách krvotvorby, imunity či metabolizmu.“
(Zdroj Ceptra)

By the end of the year we made other interesting discoveries. Compared to last year’s inventory it took about a
quarter of the original time, the work of the inventory
committee is reduced to visual check and the actual
counts are available in a digital form.
During the inventory process the differences found between the individual rooms are recorded automatically.
Any shortages or findings are compared with the list of
assets in rooms that have not yet been inventoried and
gradually updated.
After finalising the inventory count there is a possibility to
burn the list of items found, date and time of reads and
the members of the committee on a CD/DVD.
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Vitalita krvotvorných kmeňových buniek je ovplyvnená
teplotou, pri ktorej je krv transportovaná a časom od pôrodu po spracovanie.
Účelom projektu bolo vytvoriť systém monitorovania
teploty pri transporte z pôrodnej sály kdekoľvek na Slovensku do spracovateľského laboratória v Bratislave. Po
prieskume a konzultáciách s našimi technickými členmi
sme prišli na to, že podobný systém ešte vo svete nikto
nepoužíva a bude potrebné vytvoriť riešenie na mieru.
V spolupráci s naším technickým členom, spoločnosťou
Barco Slovakia s.r.o. sme navrhli systém založený na použití aktívnych RFID tagov. Návrh systému počíta s vložením
aktívneho tagu do každej odberovej sady. Tag má schopnosť merať teplotu a vlhkosť. Aby sme sa vyhli ľudským
chybám pri manipulácii s tagmi, tieto merajú teplotu
počas celej životnosti odberovej sady (doba exspirácie je
dva mesiace). V tagoch je ako jedinečná identifikácia vložený EPC kód, takže každá odberová sada je jedinečná a v
systéme sa dá skontrolovať, kedy bola vytvorená a akým
teplotám bola vystavená počas svojej životnosti. Pre potreby tohto projektu boli tagy nastavené na 15 minútové
intervaly merania teploty.

Transport odberových sád s pupočníkovou krvou prebieha cez kuriérsku službu, ktorá zbiera použité odberové sady po celom Slovensku, zváža ich do distribučných
centier a následne do spracovateľského laboratória. Odberové sady sú umiestnené v prenosných chladiacich zariadeniach, ktoré by ich mali udržiavať v stabilnej teplote.
Kuriérska služba odovzdá v spracovateľskom laboratóriu
sadu spolu s dokumentáciou a zároveň aj s údajmi o preprave v elektronickej forme.
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Monitoring of Cord Blood by Active
EPC Tags
In early 2010 we were contacted by Cord Blood Center
which is responsible for processing and transport of umbilical cord blood.
“Umbilical cord blood is the blood of a newborn child
that stays in the umbilical cord and in the placenta after
the birth. Umbilical cord blood contains a large number
of rare stem cells similar to the bone marrow. It is used to
treat many serious diseases, such as leukemia, lymphoma,
cancer or inherited disorders of hematopoiesis, immunity
and metabolism.” (Source Ceptra)
Vitality of stem cells is affected by the temperature at
which blood is transported and the time span from birth
to processing.
The purpose of the project was to develop a system for
monitoring temperature during transportation from
maternity wards anywhere in Slovakia to the processing
laboratory in Bratislava. After researching and consulting
with our solution providers we did not find a similar system in the world and we identified the need to tailor a
special solution.
In collaboration with our solution provider, Barco
Slovakia s.r.o., we proposed a system based on the use
of active RFID tags. Into each blood harvesting set an active tag will be inserted. Tag has the ability to measure
temperature and humidity. To avoid human errors during
the handling of tags, these do not need any manipulation and measure the temperature throughout the lifetime of the harvesting set (expiry period is two months).
The tag is identified with EPC code, so each harvesting
set is unique and the system can check when it was created and what temperatures it was exposed to during its
lifetime. For purposes of this project tags were set to 15
minute temperature scanning intervals.
Courier service provider transports the harvesting sets
with umbilical blood. Courier collects the sets in maternity wards, transports them to the depots and finally to
the processing laboratory. Harvesting sets are housed in
portable refrigeration units that should maintain a stable

Po príchode do spracovateľského laboratória sa pomocou
bezdrôtovej čítačky stiahnu všetky údaje z tagu a softvér
vyhodnotí, či daná odberová sada spĺňa kritériá. V prípade
prekročenia povolenej teploty sa pracovníkovi v laboratóriu ukáže správa o tejto udalosti. Ten následne môže
skontrolovať zaznamenané časy a teploty, notifikovať prepravcu a podniknúť ďalšie kroky potrebné na vyriešenie
nezhody.
Kvôli zníženiu nákladov sú tagy vyhotovené tak, aby sa
dali použiť niekoľkokrát. Majú vymeniteľnú batériu, je
možné ich kalibrovať a sterilizovať alkoholom.
Súčasťou riešenia je aj softvér potrebný na spracovanie
nameraných údajov a on-line aplikácia, pomocou ktorej
sa dá kontrolovať kvalita aj v zahraničných pobočkách.
Navrhnuté riešenie značne zjednodušuje manipuláciu pri
príchode odberovej sady do laboratória, identifikuje miesta, kde dochádza k problémom a zníži počet nezhodných
udalostí, ktoré sa týkajú prepravných teplôt alebo exspirácie odberových sád.
Pilotný projekt prebehol úspešne a navrhnutý systém spĺňa požadované kritériá. Podobný systém sa dá použiť na
zlepšenie vysledovateľnosti a monitorovania akéhokoľvek
výrobku vyššej hodnoty. Ak by ste chceli detailnejšie informácie o projekte alebo mali o podobný projekt s našou
účasťou záujem, tak nás prosím kontaktujte.

Automatická identifikácia v lekárňach
V druhej polovici roka 2010 sme uskutočnili prieskum medzi lekárňami na Slovensku, aby sme zistili stav využívania
automatickej identifikácie v tejto oblasti. Na náš formulár
nám odpovedalo 44 lekární. Aj napriek tomu, že zo zákona všetky lieky musia byť a aj sú označované čiarovým kódom, situácia nie je taká, akú sme očakávali.
32 % lekární vôbec nepoužíva systémy pre automatickú
identifikáciu, takže lieky pri príjme ani pri výdaji neskenujú.
Na jednoznačnú identifikáciu len jedna tretina lekární
používa kódy EAN. Zvyšné lekárne lieky preznačujú vlastnými internými kódmi alebo používajú kódové označenie
zo Štátneho ústavu na kontrolu liečiv.

temperature. Courier delivers blood sets with all necessary documentation to the processing lab together with
transportation data in electronic form.
Upon arrival to the processing laboratory operator
equipped with wireless reader downloads all the data
from the tag and software evaluates whether the sample
meets required quality criteria. In case of exceeding set
temperatures a report is sent to the operator. Operator
can check the records with times and temperatures, notify the courier and take other steps necessary to resolve
the issue.
To reduce the cost of tags, these are designed so that they
can be used several times. They have a replaceable battery, can be calibrated and sterilized with alcohol.
The solution includes a software needed to process the
measured data and an on-line application which may
help to control the quality in laboratories abroad.
Proposed solution greatly simplifies the handling of
the harvesting kit on arrival to the laboratory, identifies
places where there might be a problem and reduces the
number of disputes regarding transport temperatures or
expiration of sampling kits.
The pilot project was successful and the proposed system
meets the required criteria. A similar system can be used
to improve the traceability and monitoring of any higher
value products. If you would like more detailed information about the project or would like to take part in similar
project with our participation, please contact us.

Automatic Identification in Pharmacies
In the second half of 2010 we conducted a survey on utilization of automatic identification systems in Slovak pharmacies. We got questionnaire filled out by 44 pharmacies.
Even though all medicines must be and are bar coded by
EAN13 or EAN8 barcodes by law, the situation is not as
we expected.
32 % of all pharmacies do not use systems for automatic
identification at all. That means they do not scan barcodes
during the receiving or at the counter during the sale.
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Takisto nelichotivá situácia je aj pri používaní elektronickej
komunikácie a výmeny dokumentov v tejto oblasti. 35 %
respondentov používa nejakú formu elektronickej komunikácie, veľká väčšina ale stále používa telefóny a faxy.

To uniquely identify the drugs, only one third of pharmacies use EAN codes. The remaining pharmacies re-label
drugs with their own internal codes or use the codes from
the State Institute for Drug Control (SUKL).

Problémom pri lekárňach je to, že časť sortimentu nepoužíva EAN kódy. Zdravotnícke pomôcky, kozmetika a aj doplnky k výžive často prichádzajú do lekární neoznačené.
Ako vidieť z nášho krátkeho prieskumu, v tejto oblasti
je ešte čo robiť, aby bola dosiahnutá taká úroveň, aká je
v maloobchode. Pritom používanie automatickej identifikácie a elektronickej komunikácie zefektívňuje mnohé
procesy, odbúrava manuálnu prácu a niektoré činnosti
redukuje na minimum.

Unflattering situation is also in the use of electronic communication and document exchange in this field. 35% of
respondents use some form of electronic communication
but the vast majority still uses telephones and faxes.

Všetci respondenti vidia v jednoznačnom označovaní liekov prínos. Zmenu zaužívaných procesov možno prinesie
zavádzanie dvojrozmerného kódu GS1 DataMatrix, ktorý
bude v sebe obsahovať už aj dátum exspirácie a číslo šarže. Tieto dodatočné informácie v automaticky čitateľnej
podobe prinesú pre lekárne také výhody, že ich len ťažko
budú môcť ignorovať.

GDSN
Ani počas roku 2010 sa nám nepodarilo získať našich
obchodníkov a výrobcov pre používanie katalógu pre
synchronizáciu produktových údajov. Aj keď stále vidíme
prínos dátovej synchronizácie pre všetkých našich členov,
rozhodli sme sa ukončiť funkčnosť nášho katalógu.
Napriek nezáujmu o tento produkt budeme stále podporovať využívanie GDSN a sme pripravení asistovať našim
členom pri zapájaní do katalógov, ak ich o to obchodní
partneri požiadajú.

Nový informačný systém
Jednou z hlavných úloh združenia na rok 2010 bolo vytvorenie nového interného informačného systému. Používaný systém bol v prevádzke od roku 2001 a už na vtedajšiu
dobu bol veľmi pokročilý. Napriek tomu mal niekoľko nedostatkov. Bol vysoko závislý od človeka a prešiel rukami
niekoľkých programátorov. Akékoľvek ďalšie zásahy do
systému, ktoré by zvyšovali kvalitu nami poskytovaných
služieb, boli problematické a zdĺhavé. Preto sme pristúpili
na tvorbu nového informačného systému.
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Problem in pharmacies is that part of the products is not
labeled with EAN codes. Medical devices, cosmetics and
nutrition often come to the pharmacies unmarked.
As seen from our brief survey, there is still much to do to
achieve such a level as in the retail. The use of automatic
identification and electronic communication streamlines
many processes, eliminates manual work and reduces
some activities to a minimum.
However, all respondents see a benefit in unambiguous
identification of the drugs. Implementation of two-dimensional GS1 DataMatrix code can bring the change of
used processes. This barcode will contain the expiry date
and the batch number. Additional information in automatically readable form will bring benefits for pharmacies
that can be hardly ignored.

GDSN
During 2010, we were unable to persuade our retailers
and manufacturers to use datapool for data synchronisation. Although we still see benefits of data synchronisation for all our members, we decided to terminate the
functionality of our catalogue.
Despite the lack of interest in this product we will still encourage the use of GDSN and we are ready to assist our
members to get access to registered datapools if their
business partners request it.

New Information System
One of the main tasks of our organisation for 2010 was to
create new information system. The current system had
been in use since 2001 and for that time it was very sophisticated system. Despite this it had several negatives.

Analýza a príprava systému prebiehala počas celého roka.
Nový systém mal byť vytvorený tak, aby naši zamestnanci vedeli rýchlo a presne reagovať na požiadavky členov.
Zvolili sme taký prístup, ktorý postupne prevedie človeka
cez všetky časti procesu a neumožní mu urobiť chybu.
V systéme je zapracované aj sledovanie vybavovania žiadostí. To znamená, že každá doručená písomná požiadavka musí byť v systéme spárovaná s odpoveďou.
Systém sme pomenovali Oskar a začali sme ho používať
od 1. januára 2011.

GS1 DataMatrix na Slovensku
Zvyšovanie bezpečnosti pacientov a boj proti vstupu falošných liekov do distribučnej siete je v stálej pozornosti
takmer všetkých vlád. Správne označovanie a identifikácia výrobkov je jedným zo základných krokov ako to
dosiahnuť. Keďže farmaceutický priemysel je globalizovaný, zákony a nariadenia týkajúce sa identifikácie liekov
ovplyvňujú aj výrobcov v iných krajinách. Slovensko nie
je výnimkou.
Používanie dvojrozmerného kódu GS1 DataMatrix umožňuje zakódovať viacero informácií do jedného kódu
a pritom neprekročiť rozmery bežne používaných kódov
EAN13 a EAN8. Vo Francúzsku a v Turecku prišli do platnosti nariadenia týkajúce sa práve označovania liekov pomocou kódov GS1 DataMatrix. Tieto nariadenia sa dotkli
aj našich výrobcov a členov. Títo musia do kódu zakódovať nielen GTIN výrobku, ale aj číslo šarže, dátum exspirácie a pre turecký trh aj jedinečné sériové číslo pre každé
balenie lieku.
Z toho dôvodu sme sa rozhodli zaradiť do súboru poskytovaných školení aj modul s témou GS1 DataMatrix. Koncom roka 2010 sme zorganizovali školenie, na ktorom sa
vyškolilo 20 záujemcov zo strany výrobcov a distribútorov
liekov.
V priebehu roku sme takisto navštívili aj dvoch výrobcov
liekov, ktorí už tlačia na obaly kódy GS1 DataMatrix. Na základe informácií získaných zo školení a návštev dokážeme
našim členom pomôcť pri najefektívnejšej implementácii
do výroby.

The system was highly dependent on a person and was
taken care of by several software engineers. Each upgrade
to the system which should increase quality of the services we provide was rather lengthy and problematic. Therefore we decided to create new information system.
The analysis and preparation was carried out throughout
the whole year. The new system was to be designed so
that our employees can quickly and precisely react to
meet the requirements of our members. We chose such
approach that the system leads the user through the
process step by step and will not enable user to make a
mistake. The system contains tracking of requirements.
This means that each delivered request must be paired
with a reply.
The system was named Oskar and we launched its use 1st
January 2011.

GS1 DataMatrix in Slovakia
Improving patient safety and the fight against the entry
of counterfeit medicines into the distribution network is
a permanent item on the agenda of almost all governments. Proper labeling and identification of products is
one of the essential steps how to achieve it. Since the
pharmaceutical industry is globalized, laws and regulations relating to the identification of drugs also affect producers in other countries. Slovakia is no exception.
Usage of two-dimensional code GS1 DataMatrix allows
encoding of more information into a single code and it
does not exceed the dimensions of commonly used codes
EAN13 or EAN8. In France and Turkey regulations on the
labeling of medicines by GS1 DataMatrix codes came into
force. These regulations also affected our producers and
members. They have to encode not only the GTIN of the
product but also the batch number, expiry date and for
the Turkish market also a unique serial number for each
pack of medicines.
Therefore we have decided to include GS1 DataMatrix
module into our training system. At the end of 2010 we
conducted first training which was attended by 20 trainees from 10 manufacturers and distributors.
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Inovácia Žilinského kraja
V roku 2010 sme sa zúčastnili 3. ročníka regionálneho inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2009“.
Inovačné ocenenie vyhlasuje a organizuje Žilinský samosprávny kraj a odovzdáva sa v dvoch kategóriách:
malé a stredné podniky
regionálny rozvoj

•
•

Hlavným cieľom ocenenia patrí podpora inovačných aktivít a prezentovanie inovatívnych aktérov zo Žilinského
kraja. My sme do súťaže prihlásili Laboratórium automatickej identiﬁkácie tovaru a služieb – jedinečné pracovisko, ktoré na zjednodušenom modeli distribučného reťazca prezentuje technológie automatickej identifikácie
a ich výhody.

Spolupráca s univerzitami
Aj v roku 2010 sme pokračovali v úspešne nadviazanej
spolupráci s niektorými slovenskými vysokými školami.

During the year we also visited the two drug manufacturers
who are already printing GS1 DataMatrix codes on packaging. Based on information obtained during the training and
visits, we can help our members in the most effective implementation of GS1 DataMatrix into production.

Zilina Region Innovation
In 2010 we participated in the 3rd year of regional innovation awards „Innovation of Žilina Region 2009“.
Innovation award is announced and organized by the regional assembly and is awarded in two categories:
small and middle businesses
regional development

•
•

Among the main purposes of the award belongs the support of innovative activities and introduction of the innovators of the Zilina region. We enlisted the Laboratory
of Automatic Identiﬁcation of Goods and Services – the
unique workplace that presents technologies for automatic identification and their advantages on a simplified
model of a supply chain.

Cooperation with Universities

Ako partner Žilinskej univerzity, konkrétne Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, sme sa podieľali na
organizácii konferencie DoNT 2010. Na podujatí sme prezentovali štandardy Systému GS1, službu SkenTo a projekt
monitorovania teploty pomocou rádiofrekvenčnej identifikácie. Súčasťou konferencie bola návšteva Laboratória
automatickej identifikácie tovaru a služieb v sídle združenia.
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In 2010 we continued in succesfully established cooperation with several Slovak universities.
As a partner of Zilina University, namely The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications
we participated in organizing of DoNT 2010 Conference.
At the event we presented the standards of GS1 System,
SkenTo service and the project for monitoring blood temperature using radiofrequency identification. The visit
to Laboratory of Automatic Identification of Goods and
Services was part of the conference.
Students of PEDAS faculty are also regular participants
of excursions to the laboratory mentioned above. Here
they can observe processes associated with the labeling
of goods and become familiar with standards used in the
distribution chain.
Laboratory visitors included representatives of the Technical University of Kosice, Institute of Logistics and Transport.

Študenti fakulty PEDAS sa zároveň pravidelne zúčastňujú exkurzií vo vyššie spomínanom laboratóriu. Tu si môžu
zblízka pozrieť procesy spojené s označovaním tovaru
a zoznámiť sa so štandardami používanými v distribučnom reťazci.

At Slovak Agricultural University in Nitra at the end of the
year we presented the GS1 System standards and their
utilisation in food logistics.

Návštevníkmi laboratória boli aj zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach, Ústavu logistiky priemyslu a dopravy.
Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sme
koncom roka prezentovali štandardy Systému GS1 a ich
využitie v logistike potravín.
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Výkaz ziskov a strát
Profit and loss statement
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NÁKLADY

COSTS

v EUR / in EUR

Spotreba materiálu

Material consumption

60 279

Spotreba energie

Energy consumption

3 773

Opravy a údržba

Repairs and maintenance

Cestovné

Travel

Náklady na reprezentáciu

Representation

13 784

Ostatné služby

Other services

109 318

Mzdové náklady

Wages

195 903

Zákonné sociálne poistenie

Statutory social insurance

Ostatné sociálne poistenie

Other social insurance

6 573

Zákonné sociálne náklady

Statutory social costs

6 215

Daň z motorových vozidiel

Motor vehicle tax

493

Daň z nehnuteľností

Property tax

334

Ostatné dane a poplatky

Other tax and fees

348

Zmluvné pokuty a penále

Contractual penalties

Kurzové straty

Exchange-rate loss

Dary

Donations

1 000

Iné ostatné náklady

Other costs

16 725

Odpisy

Depreciation

74 745

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

Adjusting enties

Poskytnuté príspevky

Contributions

Náklady spolu

Total costs

VÝNOSY

REVENUE

Tržby z predaja služieb

Revenue from sales of services

Úroky

Interests

Kurzové zisky

Exchange rate revenue

Ostatné výnosy

Other revenue

6 437

Tržby z predaja majetku

Revenue from sales of assets

6 187

Výnosy z prenájmu majetku

Revenue from property lease

Prijaté členské príspevky

Received contributions

566 818

Výnosy spolu

Total revenue

692 065

Hospodársky výsledok pred zdanením

Economic result before taxation

- 11 191

Daň z príjmov

Income tax

Výsledok hospodárenia po zdanení

Economic result after taxation

4 655
90 023

45 180

4
95

3 200
70 609
703 256

v EUR / in EUR
105 565
6 252
46

760

1 187
-12 378

Súvaha
Balance sheet
AKTÍVA

ASSETS

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

TOTAL FIXED ASSETS

Dlhodobý nehmotný majetok

Long-term intangible assets

Softvér

Software

Dlhodobý hmotný majetok

Long-term tangible assets

Pozemky

Land

Stavby

Buildings

v EUR / in EUR
642 115
20 379
20 379
601 429
36 671
471 863

Hnuteľné veci

Current assets

92 895

Dlhodobý finančný majetok

Long-term financial assets

20 307

Vklady v obchodných spoločnostiach

Deposit to the business organisations

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

TOTAL CURRENT ASSETS

20 307
719 016

Zásoby

Inventory

Materiál

Material

Krátkodobé pohľadávky

Short-term receivables

Pohľadávky z obchodného styku

Business activity receivables

120 528

Finančný majetok

Financial assets

598 279

Pokladnica

Cash register

Bankové účty

Bank accounts

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

ACCRUAL AND DEFERRAL

Náklady budúcich období

Deferred charges

AKTÍVA CELKOM

TOTAL ASSETS

PASÍVA

LIABILITIES

209
209
120 528

1 379
596 900
37 551
37 551
1 398 682

v EUR / in EUR

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA

PROPER COVER SOURCE

Imanie a peňažné fondy

Equity and financial funds

1 257 195
53 501

Základné imanie

Equities

39 833

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku

Revaluation diﬀerence in assets

13 668

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
z minulých rokov

Unsettled economic result

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

Annual economic result

1 216 072
- 12 378

CUDZIE ZDROJE KRYTIA

CREDITS AND PROVISIONS

Rezervy

Reserves

62 996

Krátkodobé rezervy

Short-term reserves

7 517

Dlhodobé záväzky

Long-term liabilities

2 636

7 517

Sociálny fond

Social fund

Krátkodobé záväzky

Short-term liabilities

52 843

2 636

Záväzky z obchodného styku

Business activity liabilities

39 581

Záväzky voči zamestnancom

Liabilities to employees

6 319

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho
zabezpečenia

Clearance with institutions of social
welfare

4 327

Daňové záväzky

Tax liabilities

2 545

Ostatné záväzky

Other short-term liabilities

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

ACCRUAL AND DEFERRAL

Výnosy budúcich období

Deferred revenue

PASÍVA CELKOM

TOTAL LIABILITIES

71
78 491
78 491
1 398 682
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Správna rada
Management board

Ing. Katarína Dobišová, prezident, NESTLÉ Slovensko, s.r.o.
Ing. Rudolf Lukačka, vice-prezident, RELAS, s.r.o.
Zakladajúci členovia / Founding members
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, EKO MF, s.r.o.
Ing. Ján Tušim, Martabel, s.r.o.
Ing. Miroslav Štaffen, MISOP, s.r.o.
Ing. Marián Sloviak, EVIDENT z.p., 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.
Ester Bertová, RVS, a.s. Bratislava
Janka Ondrejková, Stredoslovenská energetika a.s.

Ing. Miroslav Štaffen, riaditeľ
Bc. Stanislava Rudincová, manažér registrácie
Martina Mozolíková, manažér administratívy
Ing. Marianna Revallová, produktový manažér BarCodes
Ing. Martin Beňo, produktový manažér eCom
Ladislav Janco B.S.B.A, 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 a true and fair view of the financial position of GS1 Slovakia, an association of legal entities, as of December 31, 2010, and the results of its operations and its cash flows for the year ended in
accordance with the Slovak Act on Accountancy.
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