
AKO MÔŽEM POŽIADAŤ 
VLASTNÝ ČIAROVÝ KÓD?

VEĽA SME UŽ HOVORILI O 
FUNGOVÁNI, VYSKYTNUTÍ, 
RESPEKTÍVE O MNOHOSTRANNÍM 
POUŽÍVANÍM ČIAROVÝCH KÓDOCH. O 
TOM ALE DOTERAZ SME NEBAVILI, ŽE 
AKO TREBA KONAŤ V TAKOM 
PRÍPADE, AK V PRÍPADE ZAVEDENIA 
NOVÉHO PRODUKTU POTREBUJEME 
VYBAVIŤ NAŠE TOVARY S VLASTNÝMI, 
JEDINEČNÝMI ČIAROVÝMI KÓDMI.
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/vzdelavacie-materialy/ako-mozem-vyziadat-vlastny-ciarovy-kod-
bp626)
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AKO MÔŽEM POŽIADAŤ VLASTNÝ ČIAROVÝ KÓD?

Veľa sme už hovorili o fungováni, vyskytnutí, respektíve o mnohostranním používaním čiarových kódoch. O tom ale 
doteraz sme nebavili, že ako treba konať v takom prípade, ak v prípade zavedenia nového produktu potrebujeme 
vybaviť naše tovary s vlastnými, jedinečnými čiarovými kódmi.

Z tohto článku aj Vy môžete dozvedieť, že aké kroky musíte spraviť v záujme toho, aby ste dostali vlastný nosič 
informácií, čo je používatelný v celom svete a násladne ich dostať na pulty obchodov, alebo internetových obchodov!

Čo je to norma GS1 a prečo to potrebujem?
Pri požadivaní čiarového kódu prvý, najdôležitejší pojem je, čo si musíme uvedomiť je štandard GS1, respektíve jeho 
používanie stanoveným zákonom.

GS1 je jedna medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu, čo zabezpečí štandardné identifikačné riešenia vo viac 
ako 20 priemyselnom sektore, v takmer 150 krajinách. Najdôležitejšia GS1 norma je GTIN, čo zabezpečí individuálne 
identifikovanie produktov v celom svete. Časť GTIN je aj systém EAN-13, s čím už sme mohli stretnuť počas 
nakupovania v obchodoch skoro na každom produkte. 

Pre to, aby naše produkty vybavené s čiarovými kódmi by mohli dostať na pulty obchodov, musia nevyhnutne 
vyhovovať štandardizačným požiadavkám stanovaných prostredníctovm GS1. Že prečo?

Čiarový kód egy idnividuálne rada čísiel na každom produkte v trhu a nie náhodou. Dve, úplne odlišné produkty vôbec 
nemôžu mať ten istý čiarový kód, veď v obchodnom živote to by zapríčinil toálny chaos. Hlavne preto je úloha 
organizácie GS1, aby skontrolovala a zabránila takéto prípady, aby na dva odlišné produkty by dali rovnaké čiarové 
kódy, ktoré reprezentujú tú istú informáciu.

Najdôležitejšie kroky žiadosti

Pre to, aby ste mohli požiadať jedinečný čiarový kód pre Vaše produkty sa musíte obrátiť domácim zástupcom 
organizácie GS1 Slovakia.  Po zadaní žiadosti Vaše produkty budú zahrnuté do registra a dostanete taký jedinečný 
čiarový kód, čo viete pou2zívať na celom svete a budú mať iba Vaše produkty. 

Predtým, ako by ste zaregistrovali Vašu spoločnosť v systéme treba dobre prehodnotiť, že kolko produktov by ste 
chceli vybaviť s jedinečným identifikačným číslom. Nakolko každý taký produkt potrebuje vlastný čiarový kód, ktorý 
z hladiska zákazníka je považovaný za odlišný tovar. POdla štandardov GS1 je potrebné brať do úvahy hlavne 
nasledovné parametre:

Zmena názvu, značky produktu
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Zmena netto hmotnosti uvedené na obale (hmotnosť, objem)
Zmena veľkosti balenia
Zmena dizajnu produktu

Ak už máte zozbierané všetky produkty na registráciu, tak ďalší krok pre vygenerovanie identifikačných čísiel GS1 je 
požiadavka predpona spoločnosti na čo budete potrebovať všetky úradné dokumenty, ktoré dokazujú fungovanie 
spoločnosti.
Čo je to Globálne číslo obchodnej položky?

Globálne číslo obchodnej položky je číselný rad pomocou čoho predajca, alebo výrobca bude identifikovatelný. Ak 
používatel čiarového kódu zakúpi kratšiu číselnú radu, tak vie tým väčší sortiment vybaviť s jedinečným identifikačným 
číslom.

Plnohodnotným partnerom GS1 sa stávame po schválením žiadosti a uhradením s tým súvisiacou faktúrou, 
prostrednyctvom čoho budeme mať nárok na generovanie identifikačných čísel GS1 a na generovanie čiarových kódov.

Čo treba robiť po registrácii?
Potom už len to sa musíte rozhodnúť, že aké informácie chcete uviesť na produktoch viditeľným spôsobom, alebo vo 
forme čiarového kódu. Tie môžu byť stále alebo meniace sa informácie, stále zanmenajú identifikovač produktu GTIN , 
kým meniace sa údaje môžu znamenať predovšetkým sériové číslo, alebo aj údaje o zachovaní kvality.

Pokial Vaše produkty by boli zavedené na pultoch obchodov ešte si musíte vybrať typ, rozmer čiarového kódu, musíte 
stanoviť optimálne farby u hladiska tlače, naďalej to, že kde budú umiestnené na produktoch. Ak máte všetko, už 
nemáte iné starosti, ako skontrolovať hotový čiarový kód a Vaše prudukty už ihneď môžu isť do obchodoch, aby 
zvedavý zákazníci ich hneď vedeli kúpiť!
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