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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.
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Príhovor
Foreword
Vážení členovia združenia,

Dear members,

skončil ďalší rok. Rok, ktorý z ekonomického hľadiska nebol pre Slovensko jednoduchý. Na zabezpečenie normálneho chodu našich firiem sme museli vynaložiť oveľa viacej úsilia, ako v normálnych, mimokrízových časoch.
V tomto období mnohí z nás považujú za úspech udržanie existujúcich výsledkov a tým, ktorým sa podarilo dosiahnuť zlepšenie výkonnostných parametrov, patrí všeobecný obdiv.
Pri hodnotení našich výsledkov musíme s uspokojením
konštatovať, že sa nám cieľavedomou a zodpovednou
prácou podarilo zachovať vysokú úroveň služieb, ktoré
poskytujeme našim členom. Práve obdobie krízy nekompromisne preveruje funkčnosť a efektivitu všetkých procesov a vytvára existenčný tlak na prijímanie nevyhnutných úsporných a ozdravných opatrení. Skutočnosť, že
naše združenie ani v tomto roku nemuselo zásadným
spôsobom meniť strategické a taktické ciele, považujeme
za potvrdenie ich správnosti.
GS1 Slovakia je súčasťou celosvetovej organizácie GS1,
ktorá je najvyšším garantom vývoja a fungovania všadeprítomného univerzálneho čiarového kódu, zabezpečuje
globálnu dátovú synchronizáciu, zdokonaľuje elektronickú výmenu dát a pracuje na zavedení elektronického produktového kódu do celoplošného používania. Sme hrdí,
že aj v tomto roku sa naši zamestnanci aktívne a úspešne
zapájali do prác medzinárodných tímov pri riešení mnohých projektov.
Vážení členovia, chcem vás ubezpečiť, že naše združenie bude i naďalej neúnavne vynakladať veľké úsilie vo
všetkých oblastiach implementácie globálnych štandardov na Slovensku a tým jednoznačne napomáhať k efektívnejšiemu znižovaniu nákladov. Naša pozornosť sa bude
rovnako intenzívne sústreďovať na podporu funkčnosti
už používaných riešení, ako i na hľadanie nových sfér aplikácie produktov GS1.

another year is over. A year that, in economic terms, was
not easy for Slovakia. To ensure the normal functioning
of our companies, we all had to make more of an effort
than we used to outside times of crisis. During this period, many of us consider it a success to retain existing
numbers and those who have managed to achieve an
improvement in performance parameters have general
admiration.
When evaluating our results, we have to claim with a satisfaction that through systematic and responsible work
we managed to maintain a high level of services provided
to our members. Especially the times of crisis rigorously
test the functionality and effectiveness of all processes
and create an existential pressure to adopt the necessary
economic and revitalizing measures. We consider the
fact that our association did not have to fundamentally
change its strategic and tactical objectives this year to be
the proof of their correctness.
GS1 Slovakia is part of the global GS1 organization, which
is the supreme guarantee of the development and functioning of the ubiquitous, universal bar code; provides a
global data synchronization; improves the electronic data
interchange and promotes the adoption of the electronic
product code for global use. We are proud that also this
year our employees actively and successfully participated
in the work of international teams in solving project tasks.
Dear members, I want to assure you that our association
will continue to tirelessly make effort in all the aspects of
the implementation of global standards in Slovakia and
thus help to reduce costs in a more effective manner. We
will also concentrate intensely on the support of the solutions already in use as well as on the search for new areas
for adoption of GS1 products.

Ján Tušim, prezident/president
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Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,

Dear members of GS1 Slovakia,

počet členov združenia dlhodobo stagnuje. V minulom
roku sme sa snažili ponúknuť GS1 štandardy aj do iných
sektorov a ekonomických aktivít. Podľa skúsenosti z iných
krajín to bolo hlavne zdravotníctvo, železničná doprava,
bankovníctvo, ale napríklad aj recyklácia a zber druhotných surovín. Musím však konštatovať, že sme nezaznamenali žiadny pokrok. Možno práve preto, že vo všetkých
spomenutých aplikáciách zohráva významnú úlohu štátna správa a s ňou je to vždy beh na dlhé trate. My sme
však trpezliví a veríme, že naše štandardy prinesú efektivitu aj do tejto oblasti.

the number of association members has been in a longterm stagnation. Last year we tried to introduce GS1
standards to other sectors and economic activities. According to the experience from other countries these sectors were mainly healthcare, rail transportation, banking
but also recycling and collection of recyclable materials.
I have to admit that we have not made any progress. Perhaps because in all these applications public administration plays an important role and with their involvement it
is always a long distance run. But we are patient and we
believe that our standards will bring efficiency into this
area, too.

Zapojili sme sa do niektorých projektov, ktoré sú koordinované v rámci Európskej únie. Ich výsledky budeme
postupne prenášať aj do našej praxe a veríme, že budú
prospešné pre všetkých našich členov.
V tomto roku sme vás prestali obťažovať neustálymi dotazníkmi a začali sme pracovať na tom, aby naša komunikácia bola čo najefektívnejšia, aby nikto z nás nemusel
akékoľvek úkony robiť opakovane. Výsledkom našej práce
je nová webová stránka s prepracovanou registráciou. Výhody a hlavne jednoduchosť mohli využiť naši členovia už
na konci minulého roka.
V zlepšovaní komunikácie budeme pokračovať aj tento
rok a zavedieme používanie elektronického podpisu, aby
bola výmena dokumentov rýchlejšia a efektívnejšia.
Prajem všetkým členom združenia veľa pracovných, ale aj
osobných úspechov.

We were involved in several projects coordinated within
the European Union. We will gradually transfer their outcomes into our practice, and we believe they will be beneficial for all our members.
This year we no longer bothered you with our questionnaires and we started to work on making our communication as efficient as possible, so that none of us had to
do any operation repeatedly. The result of our work is our
new website with a sophisticated process of registration.
Our members could put to use the advantages and especially the simplicity already by the end of last year.
The improvement of our communication will continue
this year as well and we will introduce the use of electronic signatures in order to exchange documents more
quickly and efficiently.
I wish all the members of the association success in their
businesses and personal lives.

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 organizations 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 organization.
• 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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30 % maloobchod,
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3 % obchodné činnosti/business activities

veľkoobchod/retail, wholesale
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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.

MobileCom

With the introduction of smartphones bar codes are
scanned and used not only by retailers but also by end
consumers. A cell phone owner installs an application and
takes a picture of a product bar code. His mobile device
decodes the bar code and connects to a website from
where the owner gets detailed information about the
product. Thus usability of bar codes and unique product
identification gained a whole new dimension.

Vďaka príchodu smartfónov dokážu skenovať a využívať
čiarové kódy nielen obchodníci, ale aj bežní spotrebitelia.
Majiteľ mobilného telefónu si nainštaluje aplikáciu a odfotí čiarový kód na výrobku. Jeho mobil dekóduje čiarový
kód a pripojí sa na internetovú stránku, odkiaľ majiteľ dostane detailné údaje o danom výrobku. Využiteľnosť čiarových kódov a jednoznačnej identifikácie produktov tým
získala úplne novú dimenziu.

Elektronický produktový kód
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.

MobileCom

Electronic Product Code
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.

7

Správa o činnosti
Activity report
Medzinárodné normy

International Standards

Dvojrozmerné kódy DataMatrix a QR sa rozšírili do takej
miery, že ich nachádzame na každom kroku. Aj tieto automatické nosiče dát podliehajú istým pravidlám, aby boli
bez problémov čitateľné akýmkoľvek čítacím zariadením.
Vzhľad 2D kódov upravujú medzinárodné normy, ktoré
sme zaradili do slovenskej normalizačnej sústavy a sprístupnili ich tak slovenským používateľom.

Two dimensional DataMatrix and QR codes have spread
to such an extent that they can be found all around.
These automatic data carriers are subject to the certain
rules so that they can be read easily by any scanner. The
appearance of 2D bar codes is covered by international
standards that we have incorporated among Slovak
standards and made them available to our users.

ISO/IEC 16022 – Špecifikácia kódu DataMatrix
ISO/IEC 18004 – Špecifikácia kódu QR
ISO/IEC 15415 – Špecifikácie skúšok dvojrozmerných
kódov

ISO/IEC 16022 – DataMatrix bar code symbology
specification
ISO/IEC 18004 – QR code bar code symbology
specification
ISO/IEC 15415 – Two-dimensional bar code print
quality test specification

Zoznam platných noriem pre oblasť čiarových kódov
nájdete na stránke www.gs1sk.org v časti Publikácie.
Normy je možné zakúpiť prostredníctvom Slovenského
ústavu technickej normalizácie.

Grafici a tlačiari
Naším záujmom je neustále zvyšovať kvalitu čiarových
kódov a jednou z možností ako to dosiahnuť, je zvyšovať povedomie medzi grafikmi a tlačiarmi. V priebehu
roka sme nadviazali spoluprácu s odborným časopisom
PrintProgress, v ktorom sme postupne uverejňovali sériu
článkov zameraných na kvalitu čiarových kódov. Na začiatok sme vysvetlili, prečo je kvalita vlastne dôležitá a ako
ovplyvňuje predaj a konečného spotrebiteľa. Následne
sme sa venovali náležitostiam čiarového kódu, najčastejším chybám a možnostiam ich eliminácie. Problematiku
sme ukončili spôsobom hodnotenia kvality a interpretácii výsledkov.
Všetky články boli zároveň uverejnené aj na portáli
polygrafia–fotografia.sk a sú tak dostupné online pre
tých, ktorí získavajú poznatky z oblasti polygrafie.
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List of applicable standards in the area of bar codes can
be found on www.gs1sk.org under Publications. Standards can be purchased through the Slovak Standardisation Institute.

Print and Design
Our interest is to continually improve the quality of bar
codes and one way how to achieve this is to raise awareness among graphic designers and printing houses.
During the year we have partnered with a professional
magazine PrintProgress in which we published a series
of articles focusing on bar code quality. We started with
explanation why the quality is of great importance, how
it affects sales and the final consumer. Further on we focused on the most common errors and their elimination.
Finally, we explained how the quality is assessed and how
it should be interpreted.
All articles were also published on the website
polygrafia–fotografia.sk and are available online to those
who gather knowledge in printing.

GS1 DataBar

GS1 DataBar

GS1 DataBar je lineárny čiarový kód pre maloobchod, ktorý prináša na trh nové možnosti. Okrem celosvetovo jedinečných identifikačných čísel umožňuje zakódovať aj doplnkové informácie o tovare a táto jeho jedinečná vlastnosť je obzvlášť vhodná na identifikáciu čerstvých a vážených potravín, ako sú napríklad mäso alebo syry.

GS1 DataBar is a linear bar code for retail which brings
new opportunities to the market. Apart from globally
unique identification it allows encoding additional information about the product. This unique feature is especially useful for identification of fresh and variable measure
products such as meat or cheese.
Information about GS1 DataBar is available in the booklet
on our website. Clearer and more interactive way of becoming familiar with the new technology is a visit to our laboratory where visitors can see how GS1 DataBar is printed, scanned and what new opportunities it brings.
Laboratory is available to everybody upon mutually agreed time and date.

www.gs1sk.org
S čiarovým kódom GS1 DataBar sa môžete oboznámiť
prostredníctvom brožúry, ktorá je dostupná na našej webovej stránke. Názornejšie a zaujímavejšie je však oboznámenie sa s novou technológiou v našom laboratóriu, kde
záujemcom ukážeme, ako sa kódy tlačia, ako sa skenujú a
aké nové možnosti prinášajú.
V prípade záujmu o návštevu laboratória stačí, keď si vopred dohodnete termín telefonicky alebo e-mailom.

www.gs1sk.org
Koncom roka 2012 sme zverejnili novú webovú stránku.
Najvýraznejšou zmenou je najmä navigácia pre používateľa. Nové menu umožňuje návštevníkom stránky rýchlejšie sa zorientovať a nájsť požadované informácie v čo najkratšom čase. Dôraz sme kládli na jednoduchosť vizuálnu aj jazykovú, čo tiež prispieva k lepšej zrozumiteľnosti.

At the end of 2012 we launched new website. The most
significant change is navigation through the menu which
allows visitors to find required information more easily
and quickly. We also put emphasis on visual and language simplicity which also contributes to better understanding.
Novelty is registration process where new user gathers
basic knowledge about bar codes and allocation of identification numbers. The page is linked to business and trade register and upon submitting company identification
number the system automatically fills in the registration
form.
Information about all global standards such as EPC/RFID,
GDSN and EDI remained. The page also provides little services we provide to our members.

Novinkou je aj spôsob registrácie, kde nový používateľ
pri registrácii zároveň získava tie najzákladnejšie poznatky o čiarových kódoch a spôsobe prideľovania identifi-
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kačných čísel. Stránka je napojená na obchodný a živnostenský register a po uvedení identifikačného čísla spoločnosti automaticky predvyplní údaje z príslušného registra.
Samozrejmosťou sú informácie o všetkých celosvetových
štandardoch, ako sú EPC/RFID, EDI a GDSN. Do stránky
sme zaradili aj drobné služby, ktoré pre našich členov poskytujeme.

Štandardy GS1 pomáhajú
pri vysledovateľnosti
Od 1. 7. 2012 je v platnosti Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 931/2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť
v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu. Už staršie
nariadenie (ES) 178/2002 vyžaduje, aby bola vysledovateľnosť zabezpečená podľa princípu „jeden krok späť - jeden krok vpred“ - prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia byť schopní identifikovať osoby, ktoré im potraviny dodali a podniky, do ktorých dodali svoje výrobky. Prieskum Európskej komisie ale zistil, že potravinárske
podniky vo všeobecnosti nemajú k dispozícii informácie
potrebné na zabezpečenie dostatočnosti ich systémov na
identifikáciu manipulácie alebo skladovania potravín najmä v odvetví potravín živočíšneho pôvodu. Nové nariadenie preto sprísňuje požiadavky na potravinárske podniky
a tie okrem spomenutej vysledovateľnosti odberateľov a
dodávateľov musia uchovávať a poskytovať aj údaje o výrobných dávkach, objeme potravín živočíšneho pôvodu,
podrobný popis potravín a dátum odoslania.
Organizácia GS1, ktorá sa zaoberá tvorbou a implementáciou globálnych štandardov, sa od počiatku zameriava
aj na využitie štandardov pre vysledovateľnosť. GS1 GTS Global Traceability Standard - medzinárodný štandard pre
vysledovateľnosť je kompatibilný s legislatívou a existujúcimi štandardami pre kvalitu (HACCP, BRC ...). Štandard je
nezávislý od použitých technológií a definuje minimálne
požiadavky pre vysledovateľnosť naprieč sektormi. GTS
je založený na použití identifikačných štandardov GS1 na
výrobkoch, logistických jednotkách a lokalitách. Štandard
GTS bol v nedávnej dobe doplnený o blok GTC – Global
Traceability Conformance, ktorý je plne v zhode s normou
ISO 19011 pre auditovanie systémov manažérstva kvality.
Všetci členovia organizácie GS1 dokážu vyhovieť legislatívnym požiadavkám, ak budú správne používať existujú-
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GS1 Standards Help
in Food Traceability
From 07/01/2012 is in force EU Regulation no. 931/2011
on the traceability requirements for food of animal origin.
Older regulation directive no. 178/2002 requires that the
traceability is provided according to the principle „one
step back - one step forward“ - food business operators must be able to identify people who supplied them
with food and the enterprises to which they have supplied their products. Survey of the European Commission
found that food companies generally do not have the
information necessary to ensure the adequacy of their
systems to identify the handling or storage of food especially in the food of animal origin. The new regulation thus
tightens requirements for food businesses. In addition to
traceability of customers and suppliers and also data on
lot/batch, the amount of food of animal origin, detailed
description of the products and the departure date must
be kept and provided.
GS1 organization, which deals with the creation and implementation of global standards from the beginning,
focused on the use of standards for traceability. GS1
GTS - Global Traceability Standard is compatible with
the existing legislation and standards for quality (HACCP,
BRC ...). The standard is independent from the technologies used and defines the minimum requirements for
traceability across sectors. GTS standard is based on the
use of GS1 identification standards for products, logistic
units and locations. GTS standard has recently added a
block GTC - Global Traceability Conformance which is fully
in line with the standard ISO 19011 on auditing management systems. All members of the GS1 organization can
meet legislative requirements, if they properly use existing standards and use automated systems and electronic
communication as much as possible.
Food quality is a theme that appears in our media quite
often. It is due to the fact that the quality of many products is truly low, to the extent that they threaten the
health of customers and must be withdrawn from the
market. Causes of rock salt, Czech alcohol or colored pork
contributes to low confidence and suspicion from the
perspective of customers. One way to restore consumer
confidence in product quality is a functional system for
traceability and ability to rapidly withdrawn suspicious

ce štandardy a v čo najväčšej miere využívať automatizované systémy a elektronickú komunikáciu.
Kvalita potravín je téma, ktorá sa v našich médiách objavuje pomerne často. Spôsobené je to tým, že kvalita
mnohých výrobkov je naozaj nízka až do takej miery, že
ohrozujú zdravie zákazníkov a musia byť stiahnuté z trhu.
Kauzy typu posypová soľ, český alkohol alebo prifarbované bravčové mäso prispievajú k nízkej dôvere a podozrievavosti z pohľadu zákazníkov. Jednou z možností, ako
obnoviť dôveru zákazníka v kvalitu výrobkov, je aj funkčný systém na vysledovateľnosť pohybu tovaru a na jeho
rýchle stiahnutie z obehu. V GS1 Slovakia sme pripravení
pomôcť našim členom v implementácii GS1 štandardov
pre oblasť vysledovateľnosti.

Prieskum trhu o nelegálnom používaní
čiarových kódov
V systéme GS1 je zapojených viac ako dva milióny spoločností po celom svete a pípnutie skenovacieho zariadenia,
ako „číta“ čiarový kód, sa ozve viac ako päťmiliárdkrát denne. Nakoľko v poslednej dobe sa v niektorých krajinách
stretávame s výskytom nelegálneho používania čiarových
kódov, ktorý narušuje a destabilizuje systém GS1 a jeho
používateľov, rozhodli sa viaceré členské organizácie GS1
v Európe zistiť, aký je skutočný stav na trhu. Združenie GS1
Slovakia sa rozhodlo zapojiť do tejto iniciatívy.
Počas dvoch týždňov projektu sme najazdili viac ako
2 000 km po celom Slovensku a navštívili mestá Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Zvolen, Košice, Nitra, Bratislava a 33 malo6 000
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products from the market. In GS1 Slovakia we are ready to
assist our members in the implementation of GS1 standards in the area of traceability.

Market Research on the Illegal Use
of Bar Codes
GS1 System is used by more than two million companies worldwide and the “beep” sound of a bar code being scanned can be heard more than five billion times a
day. Recently some countries faced the presence of illegal
use of bar codes, which disrupts and destabilizes the GS1
System and its users. Due to this fact several GS1 member
organizations in Europe decided to find out what is the
real status on the market. GS1 Slovakia decided to participate in this initiative.
During the two weeks of the project, we drove more
than 2 000 km across the country and visited Žilina, Martin, Ružomberok, Poprad, Banská Bystrica, Zvolen, Košice,
Nitra, Bratislava and 33 retail outlets for example Tesco,
COOP, Kaufland, Baumax, KINEKUS, Billa, CBA, Metro, Hypernova, DM, 101drogerie, Dráčik, Fresh, Carrefour, Panta
Rhei. We scanned and verified 2 252 product bar codes
which took almost 80 hours.
Bar codes were verified using a mobile application that can
„read“ bar codes and automatically verify their legitimacy
by using our freely available Gepir service. This service is primarily used to search for the owner of a specific bar code.
The aim of the project was not only to get statistics on the
illegal use of Slovak bar codes (starting with 858) but also
to check the quantity of data in our database of product
names that is also available through our Gepir service.
The statistical results of our survey showed that the situation in Slovakia is much better than in other countries
(see figure). Our survey showed that only 1.5 % of Slovak
EAN-13 bar codes (beginning with 858) have been used
illegally and even 0 % of EAN-8 bar codes. Furthermore,
we found that we have detailed product information on
about 22 % of scanned products with EAN-13 bar code
and on nearly 65 % of products with EAN-8 bar code.
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obchodných predajní, napr. Tesco, COOP Jednota, Kaufland, Baumax, KINEKUS, Billa, CBA, Metro, Hypernova, DM,
101drogerie, Dráčik, Fresh, Carrefour, Panta Rhei. Skenovali a overili sme 2 252 čiarových kódov na výrobkoch, čo zabralo takmer 80 hodín.
Čiarové kódy sme overovali pomocou mobilnej aplikácie, ktorá dokáže „prečítať“ čiarový kód a následne automaticky „online“ overiť jeho oprávnené používanie pomocou našej voľne dostupnej služby Gepir. Táto služba slúži
predovšetkým na vyhľadávanie vlastníka zadaného čiarového kódu.
Cieľom projektu bolo získať nielen štatistiku o nelegálne
používaných slovenských čiarových kódoch (začínajúcich
s 858), ale tiež naplnenosť našej databázy názvami jednotlivých výrobkov, ktoré sú rovnako dostupné cez službu Gepir.
Výsledné štatistiky nášho prieskumu ukázali, že situácia na
Slovensku je oveľa lepšia ako v iných krajinách (viď obrázok). Náš prieskum ukázal, že len 1,5 % slovenských čiarových kódov EAN-13 (začínajúcich s 858) na výrobkoch
bolo použité nelegálne a pri kódoch EAN-8 to bolo dokonca 0 %. Ďalej sme zistili, že podrobnejšie informácie
máme o necelých 22 % výrobkoch s kódom EAN-13 a
takmer o 65 % výrobkoch s kódom EAN-8.
Na jednej strane nás výsledky štatistík, vďaka nízkemu
percentu nelegálneho používania čiarových kódov, môžu
tešiť. Avšak na strane druhej sme zistili, že naša databáza výrobkov nie je dostatočne naplnená, aby mohla slúžiť na ďalšie účely. Preto sme sa rozhodli tento stav zmeniť a v priebehu nasledujúceho roka vykonať nevyhnutné
kroky na jeho podstatné zlepšenie.

Laboratórium pre automatickú
identifikáciu tovaru a služieb
Od roku 2009 prevádzkujeme v priestoroch združenia Laboratórium pre automatickú identifikáciu tovaru a služieb. Jeho hlavnou úlohou je ukázať využitie rádiofrekvenčnej identifikácie v rôznych častiach distribučného reťazca a názorne predstaviť výhody, ktoré táto technológia
prináša, t.j. automatické snímanie bez priamej viditeľnosti,
snímanie viacerých položiek naraz a podobne.
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On one hand, our statistical results made us happy due to
low percentage of illegal use of Slovak bar codes. But on
the other hand we have found that our product database
is not sufficient for further use. So we decided to change
this situation in the upcoming year and to take the necessary steps to improve it substantially.

Laboratory for Automatic
Identification of Goods and Services
Since 2009 we operate on the premises of the association
the Laboratory for Automatic Identification of Goods and
Services. Its main purpose is to introduce the use of radio
frequency identification in different parts of the logistic chain and demonstrate the benefits this technology
brings, i.e. automatic reading without line of sight, reading of multiple items at once and so on.
In 2012 we intended to improve the quality of laboratory services in accordance with technological development in the field by expanding its facilities. We have
added a closed loop conveyor belt for the possibility to
test repeated processes. The retail cash register which is
located at the laboratory and is based on radiofrequency
identification was modified to include the ability to scan
GS1 Databar, a bar code that enhances the possibilities of
identification in retail.
Laboratory, operated by our association, is a part of the
European Network of EPC/RFID Laboratories. The purpose of this network is to promote not only RFID technol-

V roku 2012 sme so zámerom zvýšiť kvalitu služieb laboratória v súlade s technologickým vývojom v danej oblasti rozšírili vybavenie o uzavretú dráhu s možnosťou testovania opakovaných procesov. Maloobchodnú pokladnicu, ktorá sa nachádza v priestoroch laboratória a ktorá
funguje na báze rádiofrekvenčnej identifikácie, sme rozšírili o schopnosť snímať čiarový kód GS1 Databar, ktorý
zdokonaľuje možnosti identifikácie v maloobchode.

ogy and the electronic product code but the whole GS1
System of standards. In 2012 there were two meetings
of representatives of European laboratories. The content
of both was sharing of information on projects and exchange experiences. We participated actively on both of
them and we reported on the adoption of technologies
and standards in Slovakia.

Laboratórium, ktoré prevádzkuje naše združenie, je súčasťou Európskej siete EPC/RFID laboratórií. Úlohou tejto siete je propagácia nielen RFID a technológie elektronického produktového kódu, ale celého systému GS1 štandardov. V roku 2012 sa konali dve stretnutia zástupcov európskych laboratórií. Náplňou oboch bolo zdieľanie informácií o projektoch a výmena skúseností. Na oboch sme sa
aktívne zúčastnili a informovali o uplatňovaní technológií
a štandardov na Slovensku.

Cooperation with Academia

Spolupráca s akademickou obcou

We perceive the cooperation with Slovak universities as
an investment into the future, when graduates can put
into practice the information obtained from our association. Cooperation involves student excursions, conference organized in collaboration with the Faculty of
Operation and Economics of Transport and Communications at the University of Zilina, lectures at universities and
colleges and consultations provided for students writing
their theses.

Spoluprácu so slovenskými univerzitami vnímame ako investíciu do budúcnosti, kedy absolventi pri prechode do
praxe môžu uplatňovať informácie získané v našom združení. Spolupráca má podobu exkurzií študentov, konferencie organizovanej v spolupráci s Fakultou prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, prednášok na pôde univerzít a vysokých škôl a konzultácií, ktoré poskytujeme študentom pri písaní záverečných prác.
Súčasťou exkurzií je návšteva laboratória v priestoroch
združenia a stručný úvod do štandardov. Informačné materiály, ktoré sú dostupné v priestoroch laboratória alebo
na našej internetovej stránke, sa aktívne využívajú aj vo
vyučovacom procese.
Koncom novembra sa uskutočnil štvrtý ročník konferencie spojenej s workshopom – Day of New Technologies
alebo DoNT 2012, ktorý sa konal pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity v Žiline, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. Tento rok mal medzinárodný charakter, zúčastnili sa hostia z Talianska a Českej republiky. Naše združenie
predstavilo proces tvorby a údržby štandardov a čiarový
kód GS1 Databar.

A part of the excursions is a visit to the laboratory in the
premises of the association and a brief introduction to
the standards. Informational materials that are available
in the laboratory or on our website are actively used in
the teaching process, too.
In late November, the fourth annual conference with
workshop was held - Day of New Technologies or DoNT
2012, organized under the patronage of the rector of Zilina University, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Corejova, PhD. This
year the conference had an international character; it was
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Tradične v decembri uzatvárame zimný semester prednáškou na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite
v Nitre. Tento rok sme opäť predstavili trendy v identifikácii a možnosti, ktoré GS1 Systém ponúka v oblasti záujmu
študentov a pedagógov univerzity.
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attended by guests from Italy and Czech Republic. Our
association presented the process of creating and maintaining standards and GS1 Databar bar code.
Traditionally in December we conclude the winter semester with a lecture at the Slovak Agricultural University in
Nitra. This year we again introduced trends in identification and possibilities the GS1 System provides for the area
of interest of university students and the faculty.
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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

52 202,00

Spotreba energie

Energy consumption

5 184,75

Opravy a údržba

Repairs and maintenance

Cestovné

Travel

Náklady na reprezentáciu

Representation

4 113,99

Ostatné služby

Other services

89 026,15

Mzdové náklady

Wages

Zákonné sociálne poistenie

Statutory social insurance

Ostatné sociálne poistenie

Other social insurance

6 915,24

Zákonné sociálne náklady

Statutory social costs

3 959,86

Daň z motorových vozidiel

Motor vehicle tax

Daň z nehnuteľností

Property tax

1 413,77

Ostatné dane a poplatky

Other tax and fees

1 273,88

Zmluvné pokuty a penále

Contractual penalties

Ostatné pokuty a penále

Other penalties

Kurzové straty

Exchange-rate loss

Iné ostatné náklady

Other costs

11 742,97

Odpisy

Depreciation

68 409,62

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

Adjusting enties

14 376,06

Poskytnuté príspevky

Contributions

59 155,45

Ostatné finančné náklady

Other expenses

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

2 709,06

Tržby z predaja majetku

Revenue from sales of assets

2 841,64

Tržby z predaja cenných papierov

Revenue from the sales of securities

Výnosy z nájmu majetku

Revenue from property lease

7 242,64
131 813,51

197 083,74
58 586,14

725,25

3,50
32,28
378,54

354,17
713 993,51

v EUR / in EUR
111 646,15
5 900,68
8,17

7 500
760,14

Prijaté členské príspevky

Received contributions

Výnosy spolu

Total revenue

586 200,25

Hospodársky výsledok pred zdanením

Economic result before taxation

3 572,58

Daň z príjmov

Income tax

1 121,00

Výsledok hospodárenia po zdanení

Economic result after taxation

2 451,58

717 566,09

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

Vklady v obchodných spoločnostiach

Deposit to the business organisations

Dlhové cenné papiere

Debt securities

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

TOTAL CURRENT ASSETS

Zásoby

Inventory

Materiál

Material

Krátkodobé pohľadávky

Short-term receivables

Pohľadávky z obchodného styku

Business activity receivables

Daňové pohľadávky

Tax receivables

Iné pohľadávky

Other receivables

Finančné účty

Financial assets

v EUR / in EUR
758 617,40
22 816,96
22 816,96
527 260,44
36 670,69
410 542,35
80 047,40
208 540
8 540
200 000
798 953,64
234,63
234,63
264 469,29
30 032,52
155 151,61
79 285,16
534 249,72

Pokladnica

Cash register

Bankové účty

Bank accounts

529 877,44
36 163,42

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

ACCRUAL AND DEFERRAL

Náklady budúcich období

Deferred charges

Príjmy budúcich období

Deferred income

AKTÍVA CELKOM

TOTAL ASSETS

PASÍVA

LIABILITIES

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA

PROPER COVER SOURCE

Imanie a peňažné fondy

Equity and financial funds

Základné imanie

Equities

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov

Diﬀerences from revaluation of assets
and liabilities

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia z minulých rokov

Unsettled economic result

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

Annual economic result

4 372,28

35 503,95
659,47
1 593 734,46

v EUR / in EUR
1 288 358,65
41 733,68
39 832,68
1 901
1 244 173,40
2 451,57

CUDZIE ZDROJE KRYTIA

CREDITS AND PROVISIONS

Rezervy

Reserves

7 213,53

Krátkodobé rezervy

Short-term reserves

7 213,53

Dlhodobé záväzky

Long-term liabilities

Sociálny fond

Social fund

Krátkodobé záväzky

Short-term liabilities

Záväzky z obchodného styku

Business activity liabilities

Záväzky voči zamestnancom

Liabilities to employees

6 620,97

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho
zabezpečenia

Clearance with institutions of social
welfare

3 668,05

Daňové záväzky

Tax liabilities

Ostatné záväzky

Other short-term liabilities

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

ACCRUAL AND DEFERRAL

Výnosy budúcich období

Deferred revenue

PASÍVA CELKOM

TOTAL LIABILITIES

227 849,48

688,98
688,98
219 946,97
56 631,96

152 964,76
61,23
77 526,33
77 526,33
1 593 734,46
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Správna rada
Management board

Ing. Ján Tušim, prezident, MARTABEL, s.r.o.
PaedDr. Michal Majko, vice-prezident, EKO MF, 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.
Ing. Katarína Dobišová, Nestlé Slovensko, s.r.o.
Ing. Rudolf Lukačka, RELAS, 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
Ladislav Janco, B.S.B.A, projektový manažér

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, 2012, 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.

