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Národný predhovor  

Normatívne referenčné dokumenty 

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

POZNÁMKA 1. – Ak bola medzinárodná publikácia zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením (mod), 
použije sa príslušná EN/HD. 

POZNÁMKA 2. – Aktuálne informácie o platných a zrušených STN možno získať na webovej stránke www.unms.sk. 

ISO/IEC 646: YYYY prijatá ako STN ISO/IEC 646: YYYY Informačné technológie. 7 bitmi kódovaný súbor 
znakov ISO na výmenu informácií (36 9104) 

EN ISO/IEC 15416 prijatá ako STN EN ISO/IEC 15416 Informačné technológie. Automatická identifikácia 
a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácie skúšok kvality tlače. Lineárne symboly (ISO/IEC 15416) 
(97 7121) 

ISO/IEC 15417 prijatá ako STN ISO/IEC 15417 Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôso-
by zberu údajov. Špecifikácie symboliky čiarového kódu, Code 128 (97 7103) 

ISO/IEC 19762-2 dosiaľ neprijatá 

Vypracovanie normy  

Spracovateľ: názov organizácie, sídlo, meno pracovníka  

Technická komisia: TK (jej číslo a názov) 
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Predhovor 

ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) a IEC (Medzinárodná elektrotechnická komisia) tvoria 
špecializovaný systém celosvetovej normalizácie. Národné normalizačné organizácie, ktoré sú členmi 
ISO alebo IEC, zúčastňujú sa na tvorbe medzinárodných noriem prostredníctvom technických komisií 
zriadených týmito organizáciami pre jednotlivé oblasti technickej činnosti. Technické komisie ISO a 
IEC vzájomne spolupracujú v oblastiach spoločného záujmu. S ISO a IEC spolupracujú aj iné medziná-
rodné vládne alebo mimovládne organizácie. V oblasti informačnej technológie ISO a IEC zriadili spoločnú 
technickú komisiu ISO/IEC JTC 1. 

Medzinárodné normy sa vypracúvajú v súlade s ustanoveniami smernice ISO/IEC, časti 2. 

Hlavnou úlohou spoločnej technickej komisie je príprava medzinárodných noriem. Návrhy medzinárod-
ných noriem, ktoré schválila technická komisia, posielajú sa národným orgánom na hlasovanie. 
Zverejnenie medzinárodnej normy vyžaduje súhlas najmenej 75 % hlasujúcich národných orgánov.  

Niektoré prvky tejto medzinárodnej normy môžu byť predmetom patentového práva. ISO a IEC nenesú 
zodpovednosť za zisťovanie akýchkoľvek alebo všetkých takýchto patentových práv. 

Medzinárodnú normu ISO/IEC 24724 pripravila subkomisia SC 31 Automatická identifikácia a spôsoby 
uchovávania údajov spoločnej technickej komisie ISO/IEC JTC 1 Informačné technológie. 

Druhé vydanie ruší a nahrádza prvé vydanie normy (ISO/24724: YYYY), ktoré prešlo technickou revíziou. 
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Úvod 

Čiarový kód GS1 DataBar sa v minulosti označoval ako „symbolika na zmenšenom priestore (Reduced 
Space Symbology – RSS)“ a bol premenovaný, aby bol v súlade s terminológiou organizácie GS1.  

Množina GS1 DataBar obsahuje tri typy lineárnych symbolík, ktoré sa využívajú v systéme GS1. Prvý typ 
má štyri variácie (GS1 DataBar všesmerový, GS1 DataBar znížený, GS1 DataBar stohovaný a GS1 Da-
taBar stohovaný všesmerový). Stohované verzie sú dvojriadkové symboly. Druhý typ má len jednu 
variáciu, a to GS1 DataBar limitovaný. Tretí typ má dve variácie: jednoriadkovú (GS1 DataBar rozšírený) 
a viacriadkovú stohovanú (GS1 DataBar rozšírený stohovaný). Kód GS1 DataBar sa používa v súlade 
s aplikačným štandardom GS1, ktorý je opísaný vo Všeobecných špecifikáciách GS1.  

Do lineárnych kódov GS1 DataBar všesmerového a GS1 DataBar stohovaného všesmerového je zakó-
dované 14-miestne identifikačné číslo GS1 (často označované ako globálne identifikačné číslo obchodnej 
jednotky alebo GTIN). Kódy sa dajú skenovať všesmerovými, vhodne naprogramovanými skenermi 
v bode predaja. Do lineárnych symbolov GS1 DataBar zníženého a GS1 DataBar stohovaného je zakó-
dované 14-miestne identifikačné číslo GS1 a tieto kódy nie sú vhodné na všesmerové snímanie. Do 
lineárneho kódu GS1 DataBar limitovaného je zakódované 14-miestne identifikačné číslo GS1 
s počiatočnou nulou alebo jednotkou. Určený je na označenie malých produktov, ktoré sa nesnímajú 
v bode predaja. Do lineárneho kódu GS1 DataBar rozšíreného je zakódované identifikačné číslo GS1 
plus dodatočné reťazce prvkov aplikačných identifikátorov, ako napríklad hmotnosť a dátum minimálnej 
trvanlivosti. Kód sa dá snímať všesmerovo vhodne naprogramovaným skenerom v bode predaja.  

Každý kód z množiny GS1 DataBar sa môže tlačiť ako samostatný lineárny symbol alebo ako časť Zlo-
ženého symbolu GS1 s dvojrozmerným komponentom vytlačeným nad lineárnym kódom GS1 DataBar.  

Symboly GS1 DataBar slúžia na zakódovanie identifikačných čísel a údajov doplňujúcich identifikáciu. 
Správu systému číslovania zabezpečuje GS1, ktorá zaisťuje, aby identifikačné kódy pridelené jednotlivým 
položkám boli celosvetovo jedinečné a aby boli doplňujúce údaje definované konzistentným spôsobom. 
Najvýznamnejším prínosom pre používateľov systému GS1 je dostupnosť jedinečne definovaných identi-
fikačných kódov a formátov doplnkových údajov pre použitie v obchodných transakciách. 
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1    Predmet normy 

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky symboliky množiny čiarových kódov GS1 DataBar. 
Špecifikuje charakteristiky množiny symbolík GS1 DataBar, kódovanie dátových znakov, formáty symbo-
lov, rozmery, požiadavky na kvalitu tlače, detekciu chýb a algoritmy dekódovania.  

Medzinárodná norma ISO/IEC 24723 definuje dvojrozmerný prvok pre Zložené symboly GS1. 

2    Normatívne odkazy  

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

ISO/IEC 646: YYYY Information technology – ISO 7-bit coded character set for information interchange. 
[Informačné technológie. 7 bitmi kódovaný súbor znakov ISO na výmenu informácií.] 

ISO 4217 Codes for the representation of currencies. [Kódy mien a finančných prostriedkov.] 

EN ISO/IEC 15416 Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Bar 
code print quality test specification – Linear symbols (ISO/IEC 15416). [Informačné technológie. Automa-
tická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácie skúšok kvality tlače. Lineárne symboly.] 

ISO/IEC 19762-2 dosiaľ neprijatá 
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3    Termíny, definície, skratky a matematické operátory 

3.1    Termíny a definície  

V tejto medzinárodnej norme sa používajú termíny a definície uvedené v normách ISO/IEC 19762-1 
a ISO/IEC 19762-2. 

POZNÁMKA. – Pre termíny, ktoré sú definované nižšie ďalej a v ISO/IEC 19762 platia uvedené definície. 

3.1.1    2D komponent (angl. 2D component): dvojrozmerná časť Zloženého symbolu GS1, do ktorej sú 
zakódované doplnkové informácie o produkte, ako napríklad číslo šarže alebo dátum exspirácie 

3.1.2    reťazec prvkov AI (angl. AI element string): reťazec znakov, ktorý obsahuje aplikačný identifikátor 
a za ním nasleduje dátové pole  

3.1.3    metódy kódovania (angl. encodation methods): komprimovacie schémy používané kódom GS1 
DataBar rozšíreným a 2D komponentmi na zakódovanie reťazcov prvkov AI do binárnych reťazcov, ktoré 
sú kratšie ako pri použití všeobecného komprimovania dát pre symboliku 

3.1.4    indikátor balenia (angl. indicator digit): prvá číslica identifikačného čísla GTIN-14, ktorá sa používa 
na rozlíšenie viacerých úrovní balenia alebo na označenie produktu s premenlivou hmotnosťou 

 

3.1    Skratky 
 

 

4    Požiadavky  
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
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