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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.
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.

Obsah
Contents
4 Príhovor prezidenta/Foreword of president 5 Príhovor riaditeľa/Foreword of CEO
6 GS1 Slovakia 7 Produkty GS1/ GS1 Products
8 Správa o činnosti/Activity report 16 Výkaz ziskov a strát/Profit and loss statement
17 Súvaha/Balance sheet 18 Správna rada/Management Board
19 Audítorská správa/Auditor‘s Report

Výročná správa GS1 Slovakia 2011, foto: Jaroslav Horečný, fotoarchív GS1
grafická úprava, návrh obálky a sadzba: Výtvarná agentúra A1 Žilina, J. Horečný, J. Moškoř ©2012, tlač: Patria Prievidza, s.r.o.

3

Príhovor
Foreword
Vážení členovia združenia,
máme za sebou ďalší rok. Ďalší rok poznačený hospodárskou krízou. Z pohľadu podnikateľského prostredia nebol
jednoduchý. Prakticky sa naplnili prognózy analytikov, že
súčasná kríza nie je krátkodobou záležitosťou a že bude
mať dopad na dlhšie obdobie.
Mňa osobne teší skutočnosť, že aj napriek nepriaznivým
ekonomickým podmienkam si zachovávame štatút plne
nezávislej organizácie v rámci európskej a celosvetovej
štruktúry GS1. Sme najvýznamnejšou organizáciou zaoberajúcou sa tvorbou globálnych štandardov a ich implementáciou v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach, a to plne v súlade so systémom kvality ISO 9001:2008.
V uplynulom roku sme pokračovali v realizácii kľúčových
aktivít zameraných na štyri hlavné produkty GS1 – čiarové
kódy, elektronickú výmenu dát, globálnu dátovú synchronizáciu a elektronický produktový kód.
Aby sme však boli kvalitným a preferovaným partnerom
pre našich členov, keď potrebujú poradiť alebo overiť informácie, čoraz viac iniciatív smerujeme do oblasti služieb
a vzdelávania. Charles Dickens kedysi povedal: „Nikto nie
je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému.“ V GS1 sa chceme orientovať na servis existujúcim,
ale aj novým členom združenia. Prostredníctvom projektu SkenTo poskytujeme informácie o vlastníkoch čiarových kódov a ich výrobkoch. Počas roka sme zaznamenali
prostredníctvom služby Gepir 39 000 hľadaní.
Aktívni sme aj v iných oblastiach. Našim členom poskytujeme školenia zamerané na kvalitu a správne používanie EAN kódov. V Laboratóriu automatickej identifikácie
tovaru a služieb sme v uplynulom roku zaregistrovali 225
návštev z radu podnikateľov a študentov, a do budúcnosti sa chceme zameriavať hlavne na lepšie prijímanie
a kvalitnejšiu implementáciu technológií automatickej
identifikácie.
Každý má v živote nejaké poslanie... Verím, že vyššie uvedenými aktivitami sa darí napĺňať poslanie našej organizácie GS1. Týmto ďakujem všetkým členom združenia GS1
za prejavenú dôveru.

Dear members,
another year is over. Another year marked by economic
crisis. From the business‘ point of view it was not an easy
year. The analytics‘ predictions came true that the current
crisis is not a temporary matter and that it will have an
effect on a longer term.
Personally, I am glad that despite the unfavorable economic conditions we keep our status of an independent organisation within the European and global GS1
structure. We are the leading organisation dealing with
the creation of global standards and their implementation in various sectors and industries, in compliance with
ISO 9001:2008 quality management system.
Last year we continued in execution of our key activities
focused on four main GS1 products - barcodes, electronic
data interchange, global data synchronisation and electronic product code.
To become a quality and preferred partner for our members when they need an advice or to verify information,
we direct more and more initiatives into the area of services and education. Charles Dickens once said: “No one is
useless in this world who lightens the burden of it to anyone else.“ In GS1 we want to focus on the support for our
existing but also new members. Through SkenTo project
we provide information about the owners of barcodes
and their products. During the year we registered 39,000
queries through the Gepir service.
We are active in different areas as well. For our members
we provide courses on quality and correct use of EAN
codes. In the Laboratory for Automatic Identification of
Goods and Services we registered 225 visitors from companies and students, in the future we would like to focus
more on better understanding and more effective implementation of technologies for automatic identification.
Everyone has a certain purpose in life... I believe that with
the activities mentioned above we are successful in fulfilling the destiny of our organisation. With this I would like
to thank all the members of GS1 for the faith you have
put in us.

Katarína Dobišová, prezident/president
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Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
v tomto roku sme sa vám prihovárali častejšie ako inokedy. V rámci zlepšovania služieb sme chceli vedieť, ako
ste s nimi spokojní. Vytvorili sme niekoľko dotazníkov a
oslovovali sme určitú skupinu našich členov, aby nám
odpovedali na niekoľko otázok. Skupiny sme vytvárali tak, aby sme získali prehľad o tom, čo potrebujete, čo
vám poskytujeme a čo by ste potrebovali vy k svojej práci,
aby sme neboli iba ďalším problémom, ale aby sme sa
stali vaším pomocníkom. Niektoré zmeny, ktoré sa ukázali
ako potrebné, sme urobili takmer ihneď po vyhodnotení
prieskumu, ďalšie vykonáme v najbližšom čase. Zároveň
porovnávame naše služby a služby, ktoré poskytujú naši
partneri v iných krajinách. Naším cieľom je, aby podnikatelia na Slovensku mali najlepší, najlacnejší a najefektívnejší servis v porovnaní s ostatnými krajinami v našom
regióne.
Na konci roka som sa zúčastnil seminára, kde zástupcovia európskych krajín porovnávali služby, ktoré poskytujú
malým a stredným podnikom. Vo všetkých krajinách tvorí
táto skupina drvivú väčšinu členov združení GS1. Je veľký
rozdiel, keď vysvetľujeme štandardy GS1 živnostníkovi a
keď komunikujeme s logistickým alebo IT oddelením vo
veľkej firme. My sme tu však preto, aby obe tieto skupiny
používali GS1 štandardy rovnako a vo svoj prospech. My
máme ešte jednu nevýhodu. Všetky nadnárodné spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo obchodujú na Slovensku, majú
svoje vedenie mimo Slovenska. Komunikácia s nimi je zložitá a vzhľadom na veľkosť trhu z ich strany často aj nezaujímavá. Našou úlohou je, aby aj ony rešpektovali GS1 štandardy podľa našich odporúčaní a nestrpčovali život našim
živnostníkom a podnikateľom. Zatiaľ sa nám to darí.
Jedna kríza je za nami, druhá prichádza. Asi to už ináč
nebude. S odstupom času môžem konštatovať, že kríza
sa nás dotkla, ale vzhľadom na vytvorené rezervy sme ju
prekonali bez väčších dôsledkov. Aj v budúcnosti budeme konať tak, aby sa zachovala stabilita združenia a mohli
sme si plniť záväzky voči našim členom, aj voči vedeniu
GS1 AISBL v Bruseli.

Dear members of GS1 Slovakia,
this year we have addressed you more often than usually. As a part of our service improvement we wanted to
know how satisfied you are with the services we provide.
We created a couple of questionnaires and asked certain
groups of our members to answer our questions. Groups
were created in such manner so as to find out what you
need, what we provide and what you need for your work
so we are not a complication but a help. Some changes
that were proved to be needed we made almost immediately after the evaluation of the results of the survey, some will be made in the near future. At the same
time we compare our services to those of our partners in
other countries. Our goal is for entrepreneurs in Slovakia
to have the best, cheapest and most effective support in
comparison to other countries within our region.
At the end of the year I participated at a seminar where
representatives of European countries were comparing
services they provide for small and medium sized enterprises. In all the countries SMEs make up the majority of
GS1 users. There is a great difference when explaining
GS1 standards to sole traders and to logistic or IT department of a big company. However, one of the reasons for
our existence for both these groups is to use GS1 standards to their benefit. We have another disadvantage. All
the multinational companies that manufacture or trade
in have their headquarters abroad. Communication with
them is difficult and given the size of Slovak market also
seen as unimportant. Our role is for them to respect GS1
standards according to our recommendations and not to
cause hardship for our sole traders and entrepreneurs. So
far we are successful.
One crisis is over, another ahead of us. Nothing seems to
change. From a distance I can claim that crisis had an effect on us but due to reserves we were able to overcome
it with no major consequences. Also in the future we will
try to act so as to keep the stability of the association
and be able to fulfill the obligations we have towards our
members and the headquarters of GS1 AISBL in Brussels.

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

GS1 Slovakia

je jednou zo 111 členských organizácií GS1, ktoré sú správcami čiarových kódov EAN/UPC a systému GS1 v 150 krajinách sveta, pričom spolu majú viac ako 2 milióny členov.

GS1 Slovakia is one of 111 member organisations of GS1
that administrate GS1 System and the usage of EAN/UPC
bar codes in 150 countries and altogether serve more
than 2 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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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
Čiarové kódy

GS1 Bar Codes

Naším dlhodobým cieľom je neustále zvyšovať kvalitu
čiarových kódov na slovenských výrobkoch, aby slúžili
obchodu a viedli k spokojnosti konečných spotrebiteľov.
Každý rok vyvíjame aktivity, aby sme sa k stanovenému
cieľu priblížili a ani rok 2011 nebol výnimkou.

Our long term goal is to continuously increase quality of
bar codes on Slovak products so that they serve in business and lead to the satisfaction of consumers. Each year
we initiate activities to move us closer to our goal and
2011 was no exception.

Spoločnosť M&P každoročne organizuje pre grafikov a tlačiarov seminár s názvom Packing – Obaly. Na tomto podujatí bolo prítomných 47 zástupcov polygrafie, ktorým
sme predstavili požiadavky medzinárodnej normy ISO/
IEC 15420 – Špecifikácia kódu EAN a poukázali na vplyv
kvality čiarového kódu na skenovanie. Následne sme pre
záujemcov zorganizovali podrobné školenie o čiarových
kódoch, o faktoroch, ktoré ovplyvňujú kvalitu a ako predchádzať nedostatkom.

Company M&P organises annually a seminar for graphic
studios and printing houses called Packing – Packaging.
During this event we presented to 47 specialists requirements of international standard ISO/IEC 15420 – EAN Bar
Code Specification and focused on the impact of bar
code quality on scanning. Later on we prepared for the
interested ones detailed training dealing with bar codes
and factors effecting quality and how to prevent the occurrence of mistakes.
Last year we launched international project “GS1 BarCode
Quality on Web” in which GS1 Member Organisations
from Bulgaria, Czech Republic, France, Hungary, Poland
and Romania took part. The goal of the project was to
publish results of bar code quality on the web. Through
the web service EANonline the producers can prove that
bar codes on their products meet minimum requirements
and the bar codes will not cause any problems in retail
stores. The results of bar code verifications carried out in
2011 have already been published in EANonline.

V minulom roku sme spustili medzinárodný projekt „GS1
BarCode Quality on Web“. Do projektu sa zapojili GS1 organizácie z Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Poľska a Rumunska. Cieľom projektu bolo zverejniť
výsledky o kvalite čiarových kódov prostredníctvom web
stránky. Výrobca môže obchodníkovi prostredníctvom
portálu EANonline ukázať, že kvalita čiarového kódu na
jeho výrobku je vyhovujúca a v obchodnej sieti nebude spôsobovať problémy. Čiarové kódy, ktorých kvalitu
sme kontrolovali počas roka 2011, sú už sprístupnené
v EANonline.
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In co-operation with COOP Jednota Slovensko we carried
out another study on bar code quality in retail stores. We
verified 822 barcodes out of which only 8 % met minimum criteria set by international standards. Exactly half
of the verified bar codes passed on print quality but the
height of bar codes was truncated. It is truncation that
causes prolonged time of scanning four times.
Another means of increasing quality are training seminars organised regularly for our members. For producers we have course GS1 Basic which entitles users to free
verification of three products. New training course GS1

V spolupráci so spoločnosťou COOP Jednota Slovensko
sme robili prieskum kvality kódov priamo v maloobchodnej prevádzke. Skontrolovali sme 822 čiarových kódov, pričom požiadavkám noriem vyhovelo len 8 % zo všetkých
kontrolovaných kódov. Až polovica čiarových kódov mala
vyhovujúcu kvalitu tlače, výška kódu bola znížená. Práve
znížená výška predlžuje čas skenovania až štvornásobne.
Súčasťou zvyšovania úrovne kvality sú aj školenia, ktoré
pravidelne organizujeme pre našich členov. Pre výrobcov
je určené školenie GS1 Basic, ktorého súčasťou je aj kontrola kvality troch výrobkov. Nový modul GS1 Print&Design
je určený pre grafikov a tlačiarov, aby vedeli byť výrobcom
pri návrhu a tlači obalov nápomocní aj v oblasti čiarového
kódu. Celkovo sme v roku 2011 vyškolili 30 ľudí.

Print&Design is dedicated to graphic studios and printing houses so they can better assist producers with the
design and print of bar codes. Throughout the year 2011
we trained 30 users.

New EANonline Functionalities
EANonline is a free web tool for our members. It enables
a more efficient communication method with our secretariat. At the same time it is an easy to use tool for GS1
identification keys management and registration.
After more than two years of service our web tool is used
in more than 700 companies. Our long-term goal is to further expand the tool so that our members have efficient
access to all relevant information.
Due to the poor barcode quality on Slovak products in
retail stores we launched a new EANonline module. Now
each user is able to see on his barcodes how they should
look like according to the standard, what color combinations can be used and other additional information. He
can also check barcode verification reports of real products along with recommendations on how to improve
barcode quality on his own products to be readable at
all times.
For more information go to http://www.gs1.sk/eanonline

e-Invoicing

Nové funkcie v EANonline
EANonline je webová služba voľne dostupná členom GS1
Slovakia a EAN Slovakia, ktorá im slúži na efektívnejšiu komunikáciu s naším sekretariátom. Zároveň je to jednoduchý nástroj na správu a evidenciu pridelených identifikačných čísel GS1.

The first meeting of the newly formed workgroup at the
European Commission – European Multi-Stakeholder
e-Invoicing Forum – was held in Brussels in September.
Representatives from public and private sector and other
interest groups from EU member states took part in the
meeting.
Martin Beno, an employee of our organisation, was nominated by the Slovak Ministry of Finance as the representative of Slovak private sector.
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Po viac ako dvoch rokoch fungovania využíva našu službu
už viac ako 700 spoločností. Naším dlhodobým cieľom je
ďalej rozširovať EANonline tak, aby jeho používatelia mali
efektívny prístup k užitočným informáciám.
Vzhľadom na nelichotivú situáciu, ktorá sa týka kvality
čiarových kódov na slovenských výrobkoch v maloobchodoch, sme v EANonline sprístupnili nový modul,
vďaka ktorému uvidí každý používateľ priamo na svojich
čiarových kódoch, ako by mali vyzerať podľa normy, aké
farebné kombinácie môže použiť a ďalšie doplnkové informácie. Taktiež tu uvidí výsledný protokol z verifikácie
čiarového kódu na reálnom výrobku spolu s odporúčaniami čo zlepšiť, aby bol kód na jeho výrobku vždy čitateľný.

According to estimates within EU there are 23 million
SMEs doing business thus creating work positions and
increasing economy growth. e-Invoicing implementation
will increase their competitiveness through optimisation
of processes and decrease of administration costs.
The main goal of the European Commission is to make
e-Invoicing the predominant method of invoicing in the
European market by 2020.
Under supervision of the Slovak Ministry of Finance and
with the help of our organisation Slovak National e-Invoicing Forum was created. The first meeting took place
in December. Representatives of ten authorities and six
associations were present.

Viac informácií na http://www.gs1.sk/eanonline

Elektronická fakturácia
V septembri sa v Bruseli uskutočnilo prvé stretnutie novej pracovnej skupiny pri Európskej komisii - Európskeho
multi-účastníckeho fóra pre e-fakturáciu. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia verejného aj súkromného sektora a
ďalších zainteresovaných skupín z jednotlivých členských
štátov EÚ.

The main goal of the National Forum is to coordinate implementations of e-Invoicing between public and private
sector (G2B) with emphasis on SMEs. Since e-Invoicing is
today used exclusively in the private sector, one of the
first objectives is to setup basic principles and standards
for e-Invoicing in public sector.

S poverením Ministerstva financií SR zastupoval slovenský
súkromný sektor zamestnanec nášho združenia – Martin
Beňo.
Odhady hovoria, že v EÚ podniká spolu až 23 miliónov
malých a stredných podnikov, ktoré slúžia ako zdroj tvorby pracovných miest a rastu hospodárstva. Zavedenie
e-fakturácie má prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti vďaka optimalizácii procesov a zníženiu výdavkov
v administratíve.
Hlavným cieľom Európskej komisie je dosiahnuť, aby na
vnútornom európskom trhu do roku 2020 e-fakturácia
prevážila nad klasickou papierovou fakturáciou.
Pod záštitou Ministerstva financií SR a s pomocou nášho
združenia sa na Slovensku vytvorilo národné fórum pre
e-fakturáciu. Prvé stretnutie sa uskutočnilo začiatkom decembra. Zúčastnili sa ho zástupcovia desiatich rezortov a
šiestich združení.
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Our aim is to transfer our experience from the private into
the public sector whilst not harming any existing EDI infrastructure in the private sector where e-Invoicing plays
a crucial role.

SkenTo and MobileCom Day 2011
Just like in 2010, in June, we organized a workshop called
MobileCom Day again. There were 23 representatives from
various stakeholder companies and media at the round
table. At the beginning we introduced the MobileCom

Základnou úlohou národného fóra je koordinovať zavádzanie e-fakturácie medzi verejným a súkromným sektorom (G2B) s ohľadom najmä na malé a stredné podniky.
Nakoľko e-fakturácia sa dnes na Slovensku používa výhradne v súkromnom sektore, jednou z prvých úloh je
nastaviť základné princípy a štandardy pre e-fakturáciu vo
verejnom sektore.
Našou snahou je preniesť skúsenosti zo súkromného sektora do verejného a pritom v súkromnom sektore nenarušiť existujúce infraštruktúry pre elektronickú výmenu údajov, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je práve e-fakturácia.

SkenTo a Svetový deň MobileCom 2011
Podobne ako minulý rok, aj tentoraz sme v júni zorganizovali workshop s názvom Svetový deň MobileCom
(MobileCom Day). Za okrúhlym stolom sa zišlo 23 zástupcov rôznych spoločností a médií. Na úvod sme všetkým
zúčastneným priblížili technológiu MobileCom, teda ako
je možné pomocou mobilného telefónu skenovať čiarové
kódy na výrobkoch a komunikovať s koncovým spotrebiteľom. Zároveň sme predstavili pilotný projekt SkenTo,
ktorý v tom čase oslávil svoje prvé narodeniny. Napokon
sme ukázali ďalšie možné využitia tejto technológie na
konkrétnych príkladoch.
Cieľom workshopu bolo vybrať najvhodnejšie návrhy a
oblasti využitia technológie MobileCom v slovenskom
prostredí, ktoré by boli atraktívne pre koncového spotrebiteľa a zároveň by vytvorili bližší vzťah medzi obchodníkmi a dodávateľmi na jednej strane a ich zákazníkmi na
strane druhej.
V roku 2010 sa do pilotného projektu SkenTo ako prvé
zapojilo družstvo COOP Jednota s novou radou svojich
značkových výrobkov „Špeciálna výživa, pre citlivý organizmus“. Neskôr sa pridala spoločnosť PharmINFO so
svojím ADC ČÍSELNÍK-om, ktorý obsahuje podrobné informácie o liekoch, výživových doplnkoch, kozmetických
výrobkoch a farmaceutických produktoch bežne dostupných v slovenských lekárňach. Nasledovalo najväčšie slovenské internetové kníhkupectvo Martinus.sk.
V roku 2011 sa k projektu pripojila aj spoločnosť Digital
Dreams so svojím portálom Pricemania.sk, ktorý obsahu-

technology. It enables scanning of barcodes with mobile
phones and direct communication with the consumer.
We also introduced our SkenTo pilot project which was
celebrating its first birthday at that time. We concluded
our presentation with examples of other real life use cases
of the technology.
The aim of the workshop was to choose the most suitable
use cases and areas for MobileCom technology in the Slovak market environment that would be attractive enough
for the consumer. They should also create a closer relationship between retailers and suppliers on one side and
their customers on the other side.
In 2010 the first to join the SkenTo pilot project was
COOP Jednota association with its new line of private
brand products “Special diet for sensitive organism”. Later
PharmINFO joined with their ADC CISELNIK which contains information about medicines, dietary supplements,
cosmetic and pharmaceutical products that are available
in Slovak pharmacies. And finally, Martinus.sk the largest
Slovak online bookstore followed.
In early 2011 Digital Dreams joined the project with its
Pricemania.sk search portal. It contains information on
more that 200,000 items with EAN codes and price information from over 1,500 e-shop websites. In the third
quarter of the year COOP Jednota association decided to
add to the original new line of private brand products another 600 with nutrition and allergen information.
Thanks to data aggregation in SkenTo the consumer has
access to interesting information about groceries, medicines and dietary supplements, books and others. All he
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je takmer 200 000 položiek s EAN kódmi a informáciami
o predajných cenách z internetových stránok takmer
1 500 e-shopov. V druhej polovici roka sa družstvo COOP
Jednota rozhodlo okrem pôvodnej novej rady výrobkov
pridať ďalších 600 s informáciami o ich nutričných hodnotách a alergénoch.
Projekt SkenTo teda celkovo obsahuje informácie o približne 250 000 výrobkoch, ako sú potraviny, lieky a výživové doplnky, knihy a ďalšie. Používatelia sa k spomínaným
informáciám dostanú vďaka nainštalovaným mobilným
aplikáciám pre iPhone a Android.
Viac info na http://mobil.gs1sk.org

Starostlivosť o nových členov
V druhej polovici roka 2011 sme skvalitnili služby poskytované našim novým členom. Po úspešnej registrácii a pridelení kódového označovania tovarov čiarovým kódom,
manažér registrácie telefonicky kontaktuje nového člena
s vopred pripravenými otázkami o spokojnosti a kvalite.
Naši členovia majú možnosť týmto spôsobom vyjadriť
svoj názor na poskytnuté služby a získať viac informácií.
Od začatia tohto projektu sme kontaktovali celkom 128
nových členov, z ktorých väčšina bola spokojná s poskytnutými službami a nemala ďalšie požiadavky.

Nové letáky
Po registrácii nového člena zasielame poštou informačnú
zložku, ktorá obsahuje okrem potrebných dokumentov a
podpísanej zmluvy aj aktuálne informačné letáky:

•	EANonline – internetová služba na evidenciu pridelených kódov a zmeny v zmluve.
	
• Vyrobené na Slovensku – možnosť bezplatne získať
právo na používanie logotypu Vyrobené na Slovensku.
	
• Kontrola kvality čiarových kódov EAN – bezplatná
kontrola 3 vzoriek čiarového kódu do 12 mesiacov od
uzatvorenia zmluvy.

Všetky aktuálne publikácie sú dostupné v elektronickej
podobe na www.gs1.sk/brozury-gs1, prípadne je možné
ich vyžiadať poštou, emailom alebo telefonicky.
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has to do is install our SkenTo application into his iPhone
or Android mobile phone.
For more information go to http://mobil.gs1sk.org

Support for New Members
In the second half of 2011 we improved the services provided to our new members. After a successful registration
and identification numbers assignment, the manager of
registration contacts the new member with questions
prepared beforehand about satisfaction and quality. This
way our members have the opportunity to express their
opinion on provided services and get more information.
From the start of this project we have contacted 128 new
members, majority of who were satisfied with our services and did not have other requirements.

New Flyers
After registration we send new member an information
pack that contains besides documents and a signed
agreement also recent information flyers.

•	EANonline – internet service for the administration of
assigned numbers and eventual agreement changes
•	Made in Slovakia – possibility to use the logotype
Made in Slovakia charge free
•	BarCode Quality – 3 samples verified free of charge 12
months after becoming a member

All current publications are available in electronic format
at www.gs1.sk/brozury-gs1, or upon a mail, e-mail or
phone request.

Amendment to the Excise Tax
on Alcohol Regulation
At the end of the year 2010 a duty to report, among other
information, also a barcode of every type of a trade item
produced or imported from an European Union member
state or a third state was imposed on distributors of alcohol. During our communication with the customs administration about this change we found out that the system of EAN codes assignment and registration was not
properly understood. That was the reason why in the first

Novela zákona o spotrebnej dani z liehu
Koncom roka 2010 vznikla distribútorom liehu povinnosť
oznámiť okrem iného aj čiarový kód EAN za každý druh
spotrebiteľského balenia, ktoré vyrábajú, prijímajú z iného
členského štátu Európskej únie alebo dovážajú z tretieho
štátu. Počas komunikácie s Colným úradom o tejto zmene sme zistili, že nebol presne pochopený systém, akým
sa EAN kódy prideľujú aj registrujú. Preto sme v prvom
štvrťroku 2011 spolupracovali s niekoľkými distribútormi
a predajcami liehovín a pomáhali sme im pri riešení problémov spojených s baleniami liehu, ktoré nemajú EAN
kód pre identifikáciu ešte pridelený.

Sieť EPC/RFID laboratórií
V Európe v súčasnosti aktívne funguje pod záštitou organizácie GS1 niekoľko laboratórií. Spolu tvoria Európsku
sieť EPC/RFID laboratórií. Ich hlavnou úlohou je podpora
nielen RFID a technológie elektronického produktového
kódu, ale aj celého systému GS1 štandardov.
Na Slovensku máme v prevádzke tiež jedno takéto zariadenie. V roku 2011 sme sa zúčastnili dvoch stretnutí EPC/
RFID laboratórií, kde sa prejednávalo ďalšie smerovanie
siete a vymieňali sa novinky o aktuálne prebiehajúcich
projektoch a výsledkoch projektov predošlých. Na základe získaných informácií môžeme konštatovať, že rádiofrekvenčná identifikácia si našla cestu aj do celkom
zaujímavých odvetví, ako sú napríklad domáce potreby,
výroba nábytku a mestská hromadná doprava.
Laboratóriá zastrešované organizáciou GS1 sú otvorené
pre verejnosť, sú nezávislé a neutrálne. To znamená, že pri
svojej činnosti neuprednostňujú produkty jedného dodávateľa, ale snažia sa nájsť najlepšie možné riešenie. Takisto
sa zaväzujú zdieľať získané poznatky s celou komunitou a
uplatňovať ich v praxi.
Okrem vzájomnej výmeny informácií je nosnou myšlienkou kombinácia lokálneho dosahu laboratórií v krajinách,
v ktorých sa nachádzajú, s príslušnými odvetviami a procesmi. Zároveň sa ich práca snaží zohľadniť potreby domáceho trhu.
Zdieľanie informácií v rámci siete je dobrou správou aj pre
slovenské firmy. Ak totiž vznikne potreba aplikovať technológie automatickej identifikácie na Slovensku zatiaľ

quarter of 2011 we cooperated with some of the alcohol distributors and sellers and we helped with resolving
problems related to the alcohol packaging without the
assigned EAN code.

EPC/RFID Lab Network
In Europe there are recently several laboratories actively
working under the umbrella of GS1. Together they form
the European Network of EPC/RFID Laboratories. Their
main role is to support not only RFID and electronic product code technology but the system of GS1 standards as
a whole.
In Slovakia we also have such facility. In year 2011 we
participated on two meetings of EPC/RFID laboratories
where the next direction for the network was discussed
and also news about projects in progress and results of
finalized projects were shared. Based on these information we can say that radiofrequency identification found
its way into quite interesting sectors, such as housewares,
furniture manufacturing and public transport services.
Laboratories maintained by GS1 organisation are open to
the public, they are independent and neutral. That means
that they do not prefer products of any particular supplier,
but they try to find the best solution possible. They are
also committed to share the gained knowledge with the
whole community and employ them in praxis.
Besides information sharing the main idea is to combine
the local reach of laboratories in their respective countries
with the related sectors and processes. At the same time,
their work tries to take into account the needs of a local
market.
Information sharing is good news for Slovak companies as
well. If there is a need to implement technologies for automatic identification in a manner not proven in Slovakia,
it is possible that some partners have already dealt with
something similar. This saves costs and, of course, time.
Slovak laboratory is open to the public, so if you are interested in technologies mentioned above or in new ways
how to achieve higher effectiveness and cost savings, you
are welcomed to visit.
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neovereným spôsobom, je možné, že niektorí partneri sa
už niečím podobným zaoberali. Tým sa ušetria náklady, a
samozrejme, čas.
Slovenské laboratórium v GS1 Slovakia je otvorené pre
verejnosť a ak vás zaujímajú vyššie spomínané technológie alebo nové spôsoby ako dosiahnuť vyššiu efektivitu a
úsporu nákladov, ste srdečne vítaní.

Cooperation with Academia
One of the activities of GS1 Slovakia is the cooperation
with Slovak universities. As an organisation we are trying
to remain in touch with academia and we see this contact
as beneficial for both parties.

Spolupráca s univerzitami
Jednou z aktivít združenia GS1 Slovakia je spolupráca so
slovenskými univerzitami. Ako organizácia sa snažíme zostať v kontakte s akademickým prostredím a tento kontakt chápeme ako prínos pre obe strany.

V máji nás navštívili pedagógovia z Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Predmetom ich návštevy bolo získať
najnovšie informácie z oblasti automatickej identifikácie a
štandardizácie. Poskytli sme im preto informácie o probléme kvality čiarových kódov, o nových čiarových kódoch,
s ktorými sa spotrebitelia môžu stretnúť v budúcnosti,
o našich aktivitách týkajúcich sa používania mobilných telefónov ako snímačov čiarového kódu, serializácii v zdravotníctve a vývoji v oblasti rádiofrekvenčnej identifikáce.
Súčasťou návštevy bola aj návšteva Laboratória automatickej identifikácie tovaru a služieb, kde si pedagógovia
mohli spomínané technológie pozrieť na vlastné oči a
dokonca si aj vyskúšať nakúpiť pomocou celoslovensky
jedinečnej pokladne s RFID.
Koncom novembra sa uskutočnil tretí ročník konferencie
spojenej s workshopom – Day of New Technologies alebo
DoNT 2011, ktorý sa konal pod záštitou rektorky Žilinskej
univerzity v Žiline, prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. DoNT
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In may, representatives from the Faculty of Commodity
Science and Product Quality of Bratislava Economic University visited us. The purpose of their visit was to gain
the most recent knowledge from the area of automatic
identification and standardisation. Therefore we provided them with information about the barcode quality
problem, new types of barcodes that consumers might
encounter in the future, about our activities related to
the usage of mobile phones as barcode scanners, serialisation in healthcare and development in the area of
radiofrequency identification.
One part of the visit was an excursion in the Laboratory
of Automatic Identification of Goods and Services, where
the faculty had the opportunity to see the technologies
and even shop using the unique RFID enabled cash register.
At the end of november the third annual conference and
workshop Day of New Technologies or DoNT 2011 took
place, under the patronage of prof. Ing. Tatiana Čorejová,
PhD., the rector of Zilina University. DoNT is a meeting of
professionals from academic and business environment
who deal with automatic identification and data capture.
Like the first two years, also this year the main theme
was to learn about the development in the area of automatic identification and the transfer of knowledge gained
through research to the praxis and the interconnection of
the business environment with the academia.

je stretnutie odborníkov ako z akademického, tak aj podnikateľského prostredia, ktorí sa zaoberajú problematikou
automatickej identifikácie a zberu údajov.

In december we presented the GS1 system of standards
at the Slovak Agricultural University in Nitra. Besides the
standards already in use we introduced new trends and
possibilities in identification and traceability of foods.

Tak ako pri prvých dvoch ročníkoch, aj tento rok bolo
nosnou témou oboznámenie sa s novinkami v oblasti automatickej identifikácie, ako aj transfer poznatkov získaných výskumom do praxe a prepojenie podnikateľského
prostredia s akademickou sférou.
V decembri sme prezentovali systém štandardov GS1 aj na
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Okrem
už používaných štandardov sme predstavili nové trendy a
možnosti pri označovaní a vysledovateľnosti potravín.
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Výkaz ziskov a strát
Profit and loss statement
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NÁKLADY

COSTS

Spotreba materiálu

Material consumption

58 725

Spotreba energie

Energy consumption

5 329

Opravy a údržba

Repairs and maintenance

Cestovné

Travel

Náklady na reprezentáciu

Representation

7 328

Ostatné služby

Other services

68 703

Mzdové náklady

Wages

Zákonné sociálne poistenie

Statutory social insurance

Ostatné sociálne poistenie

Other social insurance

6 771

Zákonné sociálne náklady

Statutory social costs

5 088

Daň z motorových vozidiel

Motor vehicle tax

Daň z nehnuteľností

Property tax

Ostatné dane a poplatky

Other tax and fees

258

Kurzové straty

Exchange-rate loss

140

Iné ostatné náklady

Other costs

Odpisy

Depreciation

68 069

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

Adjusting enties

11 577

Poskytnuté príspevky

Contributions

60 118

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

Tržby z predaja majetku

Revenue from sales of assets

Výnosy z dlhodobého ﬁnančného majetku

Revenue from long-term ﬁnancial assets

Výnosy z nájmu majetku

Revenue from property lease

Prijaté členské príspevky

Received contributions

573 074

Výnosy spolu

Total revenue

673 575

Hospodársky výsledok pred zdanením

Economic result before taxation

Daň z príjmov

Income tax

Výsledok hospodárenia po zdanení

Economic result after taxation

v EUR / in EUR

2 932
115 966

196 390
58 479

660
1 172

5 870

673 575

v EUR / in EUR
114 106
7 348
18
4 733
321
15 000
760

41 785
1 306
40 479

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

Hnuteľné veci

Current assets

Dlhodobý finančný majetok

Long-term financial assets

v EUR / in EUR
783 216
29 506
29 506
547 392
36 671
441 203
69 518
206 318

Vklady v obchodných spoločnostiach

Deposit to the business organisations

Dlhové cenné papiere

Debt securities

200 000

6 318
601 488

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

TOTAL CURRENT ASSETS

Zásoby

Inventory

169

Materiál

Material

169

Krátkodobé pohľadávky

Short-term receivables

Pohľadávky z obchodného styku

Business activity receivables

171 098

Finančné účty

Financial assets

484 221

Pokladnica

Cash register

Bankové účty

Bank accounts

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

ACCRUAL AND DEFERRAL

37 998

Náklady budúcich období

Deferred charges

37 339

Príjmy budúcich období

Deferred income

659

AKTÍVA CELKOM

TOTAL ASSETS

PASÍVA

LIABILITIES

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA

PROPER COVER SOURCE

Imanie a peňažné fondy

Equity and financial funds

39 512

Základné imanie

Equities

39 833

Oceňovacie rozdiely z precenenia
kapitálových účastí

Revaluation diﬀerence in capital
interests

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
z minulých rokov

Unsettled economic result

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

Annual economic result

40 479

CUDZIE ZDROJE KRYTIA

CREDITS AND PROVISIONS

61 780

Rezervy

Reserves

117 098

5 855
478 336

1 422 702

v EUR / in EUR
1 283 685

- 321
1 203 694

8 802

Krátkodobé rezervy

Short-term reserves

8 802

Dlhodobé záväzky

Long-term liabilities

1 704

Sociálny fond

Social fund

Krátkodobé záväzky

Short-term liabilities

51 274

Záväzky z obchodného styku

Business activity liabilities

34 250

Záväzky voči zamestnancom

Liabilities to employees

5 932

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho
zabezpečenia

Clearance with institutions of social
welfare

4 165
6 776

Daňové záväzky

Tax liabilities

Ostatné záväzky

Other short-term liabilities

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

ACCRUAL AND DEFERRAL

Výnosy budúcich období

Deferred revenue

PASÍVA CELKOM

TOTAL LIABILITIES

1 704

151
77 237
77 237
1 422 702
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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, spol. s r.o.
Ing. Ján Billinský, COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

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
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, 2011, 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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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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GS1 je registrovanou značkou GS1 AISBL.

