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O GS1

• Organizácia, ktorá vytvára štandardy a pomáha pri ich 

implementácii v distribučnom reťazci od roku 1973

• Sieť 145 národných organizácií GS1 na svete

• Najrozšírenejší štandard na svete - EAN kód

• GS1 Slovakia pôsobí na Slovensku od roku 1993
• 3400 členov; prevažne výrobcovia a obchodníci
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Spolupráca s ISO

• Výrazný prelom – zlúčenie komisií ISO a CEN 
• 21 EN noriem zavedených do STN prekladom zaniklo a boli 

nahradené ISO normami 

• Štandardy GS1 pre oblasť čiarových kódov sa odvolávajú na 12 

noriem ISO/IEC

– 5 zavedených v STN prekladom

– 7 plánujeme po revízii v ISO zaviesť do STN v ANJ

• P člen v ISO/IEC JTC 1/SC 31 
• Pokrýva oblasť čiarových kódov a RFID

• Hlasujeme o dokumentoch a v prípade potreby ich 

pripomienkujeme
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Preberanie noriem do STN

• Kľúčová norma ISO/IEC 15420 – špecifikácia kódu 

EAN – revidovaná v novembri 2009 a do STN 

zavedená prekladom v roku 2010

• Dôležitá norma pre posúdenie kvality čiarových kódov 

ISO/IEC 15416 – zavedená do STN prekladom

• Nová priorita – normy pre používanie dvojrozmerných 

čiarových kódov pre farmaceutický priemysel
• GS1 DataMatrix (ISO/IEC 15420 a ISO/IEC 15415)
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Normy pre RFID

• RFID - automatická identifikácia (produktov) a zber 

údajov prostredníctvom rádiových vĺn

• Normy pre RFID  (ISO/IEC 18000, ISO/IEC 15961-3, 

ISO/IEC 18047... ) 

• GS1 a EPCglobal – tvorba špecifikácií pre sieťové a 

fyzické komponenty a ich rozhrania (koncept 

EPCglobal Network)

• Špecifikácia Gen 2 - ISO/IEC 18000-6c
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EPCglobal Network

Registre

„udalostí“

EPCIS protokoly

Registre      Bezpečnosť

ALE F&Z

Preklad dát na tagu

Riadenie snímača

Protokoly snímača   

GEN 2 AIP

Application Program

Interface (API)

GEN 2 AIP
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