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ABSTRAKT 
Identifikácia produktov sa stala základným nástrojom nielen zlepšovania efektivity v rade priemyslových 
sektorov naprieč dodávateľskými reťazcami. Dôležitú úlohu zohráva v rámci identifikácie výrobkov aj oblasť 
bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Identifikácia produktov je kľúčovým prvkom v procese 
automatizácie nielen v rámci výroby, resp. v konkrétnej maloobchodnej predajni, ale v celom maloobchodnom 
sektore predovšetkým pre objednávaní, preprave tovaru, skladovaní, distribúcii a fakturácii. Príspevok sa 
zaoberá problematikou identifikácie produktov v širšom kontexte označovania produktov. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  produkt, identifikácia, bezpečnosť, environment 
 
ABSTRACT 
Product identification has become an essential tool not only for improving efficiency in the line of industrial 
sectors across the supply chain. It plays an important role in identifying the products, safety and environmental 
protection. Product identification is a key element in the process of automation not only in the production part, 
respectively in particular retail stores, but in the entire retail sector especially in ordering, delivery of goods, 
storage, distribution and billing. The paper deals with the issue of productsidentification of in the wider context 
of labeling. 
 
KEY WORDS: product, identification, safety, environment 
 
Úvod 
 
V dávnej minulosti boli vlastnícke práva označené symbolmi. Slovo symbol pochádza z gréckeho slova 
sumbaleum - to znamená niečo, čo zjednocuje. Pôvodne bol často symbol kameň, ktorí priatelia, alebo nejakí 
spojenci lámali na dve polovice keď sa rozchádzali a každý si vzal jednu polovicu. Tú svoju časť mohol 
prípadne odovzdať inému človeku a keď sa stretli, podľa súhlasných polovíc spoznali, že k sebe patria. Symbol 
teda znamená to, čo zjednocuje. 
Tradícia používania označení slúžiacich na určovanie pôvodu výrobkov a služieb začala už v staroveku, na 
egyptských amforách plnili najmä funkciu rozlišovaciu. V otrokárskej spoločnosti pripisovali označeniu najmä 
funkciu kontroly a oznamovania. Označenia sa tiež používali v spojitosti s keramickými, tehliarskymi a 
koženými výrobkami. Boli tvorené značkami, iniciálkami výrobcu, grafickými a obrazovými symbolmi, ktoré 
boli vytvárané na povrchu výrobkov alebo sa k nim pripevňovali. Tento zvyk sa ďalej rozširoval najmä v 
novoveku, kedy začalo prichádzať k výmenám výrobkov a k hromadnej výrobe. Feudalizmus sa vyznačoval 
novými (rodovými) znakmi -erbmi, ktoré sa používali počnúc zbraňami, nádobami, pečaťami a končiac 
náhrobnými kameňmi. Cechovými znakmi sa označovali remeselníci a obchodníci. Svojimi znakmi začali 
zaručovať aj kvalitu, ktorú ponúkali vo forme služieb alebo  výrobkov. 
V stredoveku dokazovali znaky na tovare vlastníctvo i pôvod. Je paradoxom, že človek najskôr používal 
piktografický spôsob zobrazovania, po ktorom nasledoval rozvoj abecedy a jazyka, a v súčasnosti, v dobe 
neustále zložitejších technológií, sa vracia k symbolickému zobrazovaniu. 
Vo všeobecnosti možno pod pojmom značka rozumieť viditeľný alebo inak vnímateľný poznávací znak. 
Značkou môže byť meno, logo alebo iné znaky, značka môže byť vizuálna alebo zvuková. Značka môže 
prislúchať jednému produktu, skupine produktov alebo celému sortimentu. 
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Pri súčasnom pohybe tovaru v globálnom meradle, priemyselných aktivitách a trhmi, môže dobre riadená značka 
byť hlavným zdrojom strategického smeru a konkurenčnou výhodou. Dnes je branding tak silný fenomén, že sa 
uplatňuje v širokej škále produktov. Medzi významné úlohy značky patrí [upravené podľa 1] 

 značka identifikuje predajcu alebo výrobcu, 
 značka chráni spotrebiteľa aj výrobcu výrobku od konkurentov, ktorí sa pokúšajú, aby ich výrobky sa 

zdali byť rovnaké, 
 značka upozorňuje na cenové relácie v kontexte s obdobne zameranými značkami (substituentmi) 

v danom segmente,  
 zvýhodňuje spotrebiteľovi pri kúpe rozhodnutie medzi substituentmi. 

 
Značka 

 kladie dôraz na diferenciáciu v kontexte ostatných substituentov, 
 avizuje, že sa bude dôsledne poskytovať určitá sada vlastností, výhod a služieb pre zákazníkov, 
 dáva predávajúcemu možnosť získať nielen lojálnych, ale potenciálne pre neho aj ziskový okruh 

zákazníkov. 
 
Vernosť značke poskytuje predajcom ochranu pred konkurenciou a väčšiu kontrolu pri plánovaní svojich 
marketingových programov. 
Silné značky pomáhajú pri budovaní firemného imidžu, čo uľahčuje získať nových distribútorov a zákazníkov. 
Správny pozitívny imidž vytvára príležitosť na zavedenie nových produktov, ktoré vychádzajú z hodnoty 
značky. Pomáha získať a udržať dobrých zamestnancov a zlepšuje pozíciu na trhu. 
 
História označovania v SR 
 
Na území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska bola novodobá úprava ochrany práv na označenia založená rakúskym 
cisárskym patentom č. 230 z roku 1859. V roku 1890 bol zriadený ústredný známkový register. Po vzniku 
Československej republiky v roku 1918 prišlo k prevzatiu skôr platných Rakúsko-uhorských právnych úprav 
(zákony č. 469 a 471 z roku 1919 a zákon č. 261/1921). Táto právna úprava trvala na území Československa až 
do roku 1952, kedy bol vydaný zákon č. 8/1952 Zb. o ochranných známkach. Nahradený bol v roku 1988 
zákonom č. 174/1988 Zb.  
V Slovenskej republike bol prijatý zákon č. 55/1997 Z. z. V súčasnosti platný zákon o ochranných známkach je 
zákon č. 577/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 14/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.2.2004. 2 
Pravdepodobne najstaršou ochrannou známkou podniku so sídlom na Slovensku je obrazová známka 
Harmaneckých papierní, ktorá je od roku 1910 stále platne udržiavaná. Pod bielou labuťou číslo 1829 
dokumentuje rok založenia podniku (teda 81 rokov pred zápisom) –obr.1. 

 
Obr. 1 Ochranná známka Harmanecká ,,labuť' 

 
Značka, značenie, symbol, známka, logo 
 
Existuje terminologická nejednotnosť výkladu a používania termínu „značka“. Všeobecne je termín 
„značenie/labeling" (angl. labelling) považovaný za synonymum pre podobné termíny ako sú vyhlásenie 
(declaration), označovanie (marking),  označenie (designation), vytlačenie loga, pictogramu atď.  
Existuje niekoľko odlišných interpretácií značky. Jednou z definícii je: "úspešná značka je identifikovateľný 
výrobok, služba, osoba alebo miesto posilnené takým spôsobom, že kupujúci alebo užívateľ vnímajú relevantné, 
jedinečné a trvalé pridané hodnoty, ktoré vo vysokej miere zodpovedajú ich potrebám".3, 4 

                                                                 
1 Role of Brands - What are brands for Role of Brands. - [on-line] Available on - URL: http://drypen.in/branding/role-of-brands-what-are-
brands-for.html 
2 Ochranné známky. História. - [on-line] Available on - URL: http://www.ochranne-znamky.info/sk/historia 
3 de Chernatony, L. - McDonald, M., 2003: Creating Powerful Brands in Consumer, Service and Industrial Markets, 3. edit., Oxford: 
Butterworth-Heinemann. 
4 de Chernatony, L., 2009: Značka: od vize k vyšším ziskům. - Brno: Computer Press, ISBN 978-80-251-2007-1, 315 p. 
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V rámci odbornej terminológie používanej Svetovou obchodnou organizáciou (World Trade Organisation - 
WTO) pre termín „labelling" je ekvivalent vo francúzskom jazyku „étiquetage" a v nemeckom jazyku 
„Beschriftung". V nemecky a francúzsky hovoriacich krajinách je  termín „labelling“ definovaný užšie  5. 
V súčasnosti značka (brand) zvyčajne nepotvrdzuje vlastníctvo a nie je životne dôležitá pre uspokojenie 
základných potrieb. Napriek tomu svoj význam nestratila. Stala sa prejavom sociálneho statusu, umožňuje 
vyjadrenie postojov prostredníctvom jednoduchej, každému zrozumiteľnej symboliky. Známky nie sú len 
fenoménom obchodných a výrobných firiem, ale aj príslušného programu, resp. schémy. Prenikli do športu, 
umenia, politiky, charity, kultúrnych a ďalších socio-ekonomických aktivít (vrátane bezpečnostných a 
environmentálnych).  Problematikou sa zaoberajú viacerí autori, napr.  6, 7, 8 . Rozdiely 

 značka - je meno, označenie produktu, služby alebo obchodného mena 
 ochranná známka - ak je značka zaregistrovaná na Úrade priemyselného vlastníctva SR 
 patent - je jeden z druhov priemyselného práva 

 
Značka je  

 názov, symbol, znak alebo kombinácia týchto prvkov, ktorá identifikuje produkt určitej organizácie 
ako produkt, ktorý má podstatnú diferencujúcu výhodu. 9 

 označenie výrobku alebo služby, ktoré slúži na odlíšenie produktov firmy od produktov 
konkurencie.10 

 identifikovateľný výrobok, služba, osoba alebo miesto posilnené takým spôsobom, že kupujúci alebo 
užívateľ vnímajú relevantné, jedinečné a trvalé pridané hodnoty, ktoré vo vysokej miere zodpovedajú 
ich potrebám. 11 

 označenie, ktoré poskytuje konkrétnu informáciu kombináciou geometrického tvaru, farby a symbolu 
alebo piktogramu a ktoré je viditeľné pri dostatočnej intenzite osvetlenia. 12  

 
Grafické značky/známky môžu byť  

 obrazové  (napríklad symboly firiem Shell, Nike, Honda) 
 typografické  (napríklad Sony,  Baťa) 
 kombinované (napríklad Jaguar, Pepsi, Škoda, BP) 
 priestorové ochranné známky (napríklad tvar fľaše a nápis „KARLOVARSKÁ BECHEROVKA 

ORIGINÁL JB JAN BECHER EST. 1807 CARLSBAD CZECH REPUBLIC“) 
 slovné (graficky upravené, resp. bežné písmo). 

 
Logo  (z gréckeho slova logos- slovo) - grafický prvok /symbol/  

 značka označujúca firmu, organizáciu, službu, programu, schému, akciu alebo podujatie a pod. - slúži 
na jednoznačnú identifikáciu subjektu. 

 grafický prvok (ideogram, symbol, emblém, piktogram) ktorý, spolu s logotypom (unikátne 
vytvoreným a spracovaným typom písma) tvoria obchodnú značku. Jeho hlavnou úlohou je okamžité 
rozpoznanie firmy.13  

 grafická podoba značky/známky - je vizuálnym stvárnením identity spoločnosti, programu, resp. 
schémy.14,15 

                                                                 
5 FRIEDLÄNDER, R., BACK, E., GUDET, Ch. [Eds.], 2000. Implementation of the Federal Council Strategy on Sustainable Development, 
Measure No. 6 "Recognition and Promotion of Eco-social Labels". IDARio-Report. Berne: SAEFL. No. 319.360e. 78p. 
6 Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně. - Praha: Arnika, 2010, ISBN 978-80-904409-9-9, 142 s. 
7 de Chernatony, L., 2009: Značka: od vize k vyšším ziskům. - Brno: Computer Press, ISBN 978-80-251-2007-1, 315 p. 
8 KRARUP, Signe - RUSSELL, Clifford, S. [Eds.], 2005: Environment, Information and Consumer Behaviour. - Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing Limited, ISBN 1-84542-011-X, 299 p. 
9 ROONEY, Joseph Arthur, 1995: Branding: a trend for today and tomorrow. - Journal of Product & Brand Management, Vol. 4 Iss: 4, pp. 
48 - 55 
10 TOMEK, Gustav - VÁVROVÁ, Věra, 2001: Výrobek a jeho úspěch na trhu. - Praha: Grada, ISBN  80-247-0053-0, 352 s. [s. 243] 
11 de CHERNATONY, L. -  Mc  Donald, M., 2003: Creating Powerful Brands in Consumer, Service and Industrial Markets.- Oxford: 
Butterworth-Heinemann, (3rd ed.), 
12 MIKLOŠ, Vojtech, 2011: Manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci I. -  Košice: Technická univerzita v Košiciach, Equilibria, 
ISBN 978-80-89284-83-2, 154 s. 
13_Poznámka: Firemné logo je dôležitou súčasťou prípravy na konkurenčný boj. Je to identifikačný znak firmy, služby či výrobku. Pomôže 
odlíšiť sa a pritiahnuť pozornosť spotrebiteľa spomedzi množstva iných firiem. 
14_Poznámka: Môže byť typografické, obrazové, abstraktné alebo kombináciou týchto možností. Logo reprezentuje spoločnosť jedinečným 
spôsobom. Niektoré logá pretrvajú dlhé roky bezo zmeny, iné sa počas svojej histórie viackrát podstatne zmenia, alebo sa menia postupnými 
a takmer nebadanými krokmi. V minulosti bolo pri tvorbe logotypu hlavným cieľom vizuálne riešenie mena firmy. Dnes sa skúsení tvorcovia 
loga snažia zachytiť v ňom vnútornú kultúru firmy, jej hodnoty a ciele. Usilujú sa zachytiť dosiahnuté pozície, ale aj pohľad do budúcnosti. 
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Logotyp je grafická značka vytvorená z písma, môže obsahovať aj netextový prvok. 
Symbol/piktogram je zobrazenie, ktoré sa používa na značke alebo na osvetlenom povrchu, znázorňujúce 
situáciu alebo prikazujúce osobitné správanie. Piktogramy musia byť jednoduché a musia obsahovať iba 
nevyhnutné podrobnosti. 16 
 
Obchodná značka 
 
Obchodná značka je typ duševného vlastníctva k menu, slovu, fráze, logu, symbolu, obrázku alebo kombinácii 
týchto prvkov. Existuje tiež spektrum nekonvenčných obchodných značiek, pozostávajúcich z prvkov, ktoré do 
týchto kategórií nepatria. Vlastník registrovanej obchodnej značky/známky môže v prípade jej porušenia začať 
právne kroky, smerujúce k zabráneniu neautorizovaného použitia tejto značky. Registrácia značky sa 
nevyžaduje. Vlastník neregistrovanej obchodnej značky tiež môže dať za určitých podmienok podnet k žalobe 
(napr. neregistrovaná obchodná značka môže byť chránená vo vnútri určitej geografické oblasti, v ktorej bola 
používaná). Niektoré obchodné značky sú označované symbolmi. 
 

Tab. 1. Symboly, ktorými sú označované niektoré obchodné značky 
™ neregistrovaná obchodná značka, t.j., značka používaná k propagácii alebo pre značkový tovar 

℠ neregistrovaná značka služby, t.j. značka používaná k propagácii alebo pre značkové služby 

® registrovaná obchodná značka 
 
Technická harmonizácia, CE označenie, technická certifikácia  
 
Jedným zo spôsobov akými sa dá vyhnúť obmedzeniam voľného pohybu výrobkov, ktoré sú neprijateľné podľa 
článkov 28 a 30 Zmluvy ES je technická harmonizácia na úrovni Spoločenstva. Jej cieľom je zosúladiť tie 
rozdielne národné požiadavky, ktoré neumožňujú uplatňovanie zásady vzájomného uznávania. 
Toto sa uskutočňuje dvomi prístupmi: 

 starý prístup - s podrobnými požiadavkami na výrobkovú skupinu, na ktorú sa smernica vzťahuje 
 nový prístup - obmedzuje sa na základné bezpečnostné požiadavky, pričom konkrétne technické 

špecifikácie sú uvedené v normách. 
  
Písmenami CE (Communauté Européenne resp. Conformité Européenne) sa označujú produkty (tab.  2), ktoré 
zodpovedajú požiadavkám nového typu technickej harmonizácie Európskej únie, ktorá sa opiera o formovanie 
základných požiadaviek na zabezpečenie právom chránených záujmov, ktorých vzorovým riešením sú 
harmonizované technické normy. Dochádza k oddeleniu úlohy regulačnej autority (Komisie a členských štátov) 
od tzv. samoregulácie formulovanej zainteresovanými záujmovými skupinami združenými v európskych a 
národných normalizačných organizáciách.  
 

Tab. 2 CE označenie a značky zhody 
Slovenská značka zhody 
určených výrobkov 

 

Značka zhody so 
slovenskou technickou 
normou 

 
Značka zhody s 
európskou normou 
prevzatou 
do sústavy slovenských 
technických noriem 

 

Označenie CE 

 

                                                                                                                                                                                                        
15  Značka ako nástroj komunikácie. - [on-line] Available on - URL: >http://www.marketingovo.sk/products/vyznam-znacky-firemnej-
identity-a-kultury-v-marketingovej-komunikacii/ 
16 MIKLOŠ, Vojtech, 2011: Manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci I. -  Košice: Technická univerzita v Košiciach, Equilibria, 
ISBN 978-80-89284-83-2, 154 s. 
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Značky zhody a označenia 
v zmysle zákona č. 
264/1999 Z. z. 17 

 

Značka CE a česká značka 
zhody 
 

 
 
CE označenie je potvrdením toho, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych 
technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú, a že zhoda bola preukázaná pomocou 
príslušného postupu posudzovania zhody. Základné požiadavky sú požiadavky, týkajúce sa bezpečnosti 
výrobkov, ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia a v určitých prípadoch 
aj interoperability. Na ich splnenie a získanie CE označenia je potrebné dodržiavanie 6 nevyhnutných krokov. 18 
CE označenie je povinné a je neoddeliteľnou súčasťou označovania výrobku pri jeho uvedení na trh ES, ak nie je 
príslušnou smernicou stanovené inak. Bez CE označenia nesmú byť výrobky umiestnené na trh alebo uvedené 
do prevádzky v EHP. Hlavnými cieľmi CE označenia bolo harmonizovať všetky rozdielne vnútroštátne predpisy 
o spotrebných a priemyselných výrobkoch európskych členských štátov za účelom podpory jednotného trhu, a 
tým aj zníženia nákladov pre výrobcov a zvýšenia bezpečnosti výrobkov. V neposlednom rade malo CE 
označenie uľahčiť činnosť aj štátnym orgánom pri kontrole výrobkov. Vzhľadom na to, že nie všetky z týchto 
cieľov boli dosiahnuté, a to najmä v dôsledku neharmonizovaného prístupu k vymáhaniu týchto smerníc zo 
strany kontrolných orgánov členských štátov, pristúpila Európska komisia, Rada a Parlament k revízii tohto 
systému, ktorej výsledkom bolo prijatie nového regulačného balíčka EÚ na výrobky. V rokoch 2007-2008 
prebehla revízia „nového prístupu“ výsledkom ktorej je nariadenie 765/2008 a rozhodnutie 768/2008. 
Nariadením 765/20008 sa stanovuje horizontálny právny rámec, ktorý dopĺňa všetky existujúce právne predpisy 
vo vzťahu k akreditácii a v oblasti nového prístupu aj dohľadu nad trhom. Rozhodnutím 768/2008 sa stanovujú 
usmernenia pre tvorbu právnych predpisov (smerníc) v budúcnosti. Prijatie Nového regulačného rámca EÚ na 
výrobky si vyžiadalo zmenu horizontálnej legislatívy SR, zákona 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prijatie 
zákona o akreditácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 19 
 
Karta bezpečnostných údajov 
 
Formát karty bezpečnostných údajov je predpísaný prílohou II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 
1907/2006/ES (REACH). Táto príloha bola naposledy zmenená 1.6.2015 nariadením Komisie č. 830/2015/EÚ a 
karty bezpečnostných údajov vydané pred 1.6.2015 musia byť v súlade s týmto nariadením do dňa 31.5.2017. 
V karte bezpečnostných údajov (KBÚ; Safety data sheets - SDS) sa od 1.6.2015 uvádza klasifikácia chemických 
látok a zmesí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (tzv. CLP) v platnom znení. Ak 
bola zmes už klasifikovaná, označená a balená v súlade s DPD, a uvedená na trh ( "vyskladnená") pred 1. júnom 
2015, nie je potrebné meniť označenie a balenie. Táto výnimka platí do 1. júna 2017. 
Dôvodom pre revíziu existujúcich KBÚ je novela nariadenia CLP - prispôsobenie vedecko-technickému 
pokroku č. 918/2016/EÚ z 19.5.2016, ktoré okrem iného mení znenie niektorých výstražných upozornení (H-
viet) a pokynov pre bezpečné zaobchádzanie (P- viet). Toto nariadenie už nadobudlo účinnosť a je nutné ich 
použiť najneskôr od 1.2.2018. 
Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) predstavuje komplexný dokument na poskytovanie informácií príjemcom 
látok a zmesí. Je nástrojom, prostredníctvom ktorého dodávateľ chemikálie informuje svojho odberateľa o 
všetkých dôležitých aspektoch súvisiacich s nebezpečnými vlastnosťami chemikálie, so spôsobmi ako bezpečne 
s chemikáliou zaobchádzať a v neposlednom rade aj s právnymi aspektmi, ktoré s jej používaním alebo prípadne 
vzniknutou nebezpečnou situáciou súvisia. 
Pôvodné požiadavky nariadenia REACH na KBÚ boli upravené tak, aby zohľadnili pravidlá globálneho 
harmonizovaného systému (GHS) zavedené do právnych predpisov EÚ nariadením CLP. KBÚ má povinnosť 
vypracovať každý účastník dodávateľského reťazca (výrobca, dovozca, distribútor, následný užívateľ) a 
poskytovať ju svojim odberateľom a Národnému toxikologickému informačnému centru v slovenskom jazyku 
(pri dodávaní na slovenský trh) vtedy, ak:·   

 látka (a od 1. júna 2015 zmes) spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa nariadenia CLP,·   
                                                                 
17 Poznámka: Označenie đ pozostáva z gréckeho písmena  [Príloha č. 3 k zákonu č. 254/2011 Z. z.] 
18 6 nevyhnutných krokov na získanie označenia CE.  - [on-line] Available on - URL: 
http://www.unms.sk/swift_data/source/dokumenty/europske_zalezitosti/2010/6%20krokov%20potrebnych%20na%20ziskanie%20oznacenia
%20CE.pdf 
19 CE označenie – Vstupenka na vnútorný trh EÚ. - [on-line] Available on - URL:  http://www.unms.sk/?ce-znacenie-vstupenka-na-
vnutorny-trh-eu 
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 zmes spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa smernice o nebezpečných prípravkoch 
1999/45/ES (DPD) (do 1. júna 2015) alebo·   

 látka je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi 
bioakumulatívna (vPvB) podľa kritérií uvedených v prílohe XIII nariadenia REACH alebo·   

 látka je zahrnutá do zoznamu kandidátskych látok ("Kandidátsky zoznam") na prípadnú autorizáciu 
podľa článku 59 ods. 1 nariadenia REACH z akýchkoľvek iných dôvodov.20 

KBÚ pozostáva zo 16 oddielov a musí sa poskytovať v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa látka alebo 
zmes uvádza na trh. Uvádzanie na trh znamená dodávanie alebo sprístupnenie tretej strane, za úhradu alebo 
bezplatne. Dovoz sa považuje za uvedenie na trh. Ak sa pre látku vyžaduje vypracovanie správy o chemickej 
bezpečnosti (CSR), informácie v KBÚ pre látku musia byť v súlade s informáciami uvedenými v CSR, ako aj s 
informáciami v registračnej dokumentácii. KBÚ sa poskytuje bezplatne v tlačenej alebo elektronickej podobe 
najneskôr v deň prvého dodania látky alebo zmesi. 
 
Karta bezpečnostných údajov je dokument, ktorý sa posudzuje v súvislostiach, a spravidla [v neprítomnosti 
pripojeného príslušného expozičného scenára] nedokáže poskytnúť konkrétne informácie, ktoré sú relevantné 
pre akékoľvek dané pracovisko, kde sa produkt môže nakoniec používať, hoci produkty majú špecializované 
konečné použitia, informácie KBÚ môžu byť zamerané viac na pracovníkov. Informácie teda umožňujú 
zamestnávateľovi: 

 pripraviť aktívny program opatrení na ochranu pracovníkov vrátane vzdelávania špecifického pre 
jednotlivé pracovisko 

 zvážiť všetky opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na ochranu životného prostredia.21 
 
Požadovaný formát a obsah KBÚ v členských štátoch EÚ, v ktorých sa nariadenie REACH priamo uplatňuje (a 
v iných krajinách, ktoré prijali nariadenie REACH) je vymedzený v prílohe II nariadenia REACH. 
 
Obal ako informačné médium 
 
Obal plní funkciu ochrannú, manipulačnú, informačnú, propagačnú, ekonomickú a environmentálnu.  
 
Obal okrem uvedených funkcií by mal poskytovať výpovednú hodnotu o produkte. Medzi podstatné informácie 
na obale patrí názov produktu, cena, dátum výroby a spotreby, zloženie, hmotnosť, ochranná známka (resp. iná 
známka vyplývajúca zo zapojenia daného produktu do príslušnej labelingovej schémy), návod na použitie a 
prípravu. Z hľadiska plnenia informačnej funkcie by mal obal obsahovať čo najkomplexnejšie údaje. 
 
Vyhláška MŽP SR č. 210/2005 Z.z.  o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch upravuje: 

 podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov, 
 podrobnosti o označovaní obalov,  
 obsah a spôsob vedenia Registra povinných osôb a oprávnených organizácií a vzor potvrdenia o 

zápise do registra, 
 podrobnosti o evidencii obalov a o jej vedení.  

 
Identifikátory produktov 
 
Odhaduje sa, že náklady na manipuláciu obchodnej jednotky, napríklad kartónu s nesnímateľným čiarovým 
kódom v automatizovanom distribučnom centre sa pohybujú medzi 40 až 60% hodnoty samotného kartónu. Za 
predpokladu, že veľkými obchodnými reťazcami prejde za mesiac až niekoľko stoviek miliónov kartónov, 
znamená 1% chybovosť pri snímaní čiarových kódov významné navýšenie  nákladov na celý zásobovací proces. 
Chybne označené produkty, ktoré nebolo možné automaticky spracovať, sa veľmi pravdepodobne vrátia 
dodávateľovi, kde sú preznačené, alebo predané iným spôsobom. Dôležitú úlohu zohráva kvalita čiarového 
kódu. Pri čiarových kódoch, môže i 1% nesnímateľnosť kódu byť veľmi nákladná záležitosť. 99% úspešnosť pri 
skenovaní môže znieť skvele, ale keď je v maloobchodnom reťazci skenovaných 6 biliónov položiek každý rok, 
potom 1% chýb znamená 60 miliónov nepredaných produktov. 22 

                                                                 
20 Karta bezpečnostných údajov. - [on-line] Available on - URL: http://www.economy.gov.sk/karta-bezpecnostnych-udajov/142568s 
21 Karta bezpečnostných údajov – definícia. - [on-line] Available on - URL: http://www.ekotox.sk/karta-bezpecnostnych-udajov/kbu-
definicia 
22 Identifikácia tovaru pomocou čiarového kódu, kvalita a verifikácia čiarového kódu. - [on-line] Available on - URL: 
http://www.amiplus.sk/ciarove-kody-vyukove-video 
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Zavádzaním riešení automatickej identifikácie (Auto-ID) ako rádiofrekvenčná identifikácia (RFID), čiarový kód 
(BarCode), či hlasové technológie (pick by voice), sa práve v čase krízy môžu ušetriť firme nemalé prostriedky. 
 
 
 
 
Tab. 3 Príklady typov čiarových kódov a  QR kód 
EAN-8 

 

EAN-13 

 
UPC-A 

 

UPC-E 

 
ITF-14 

 

GS1 DataBar™ 

GS1-128 

 

DataMatrix,  
dvojdimenzionálny 
kód, 23 

 
QR Code 

 
 

 
QR kód zobrazí po naskenovaní na mobile informácie  24 

 
Využitie v poštovom styku 

 
Označovanie čiarovým kódom 

 
Najrozšírenejšou oblasťou identifikačných technológií sú čiarové kódy. Optické identifikačné postupy kódujúce 
dáta prostredníctvom farebných oblastí rôznej šírky alebo kontrastu, poprípade farbou odlíšiteľných plôch. V 
dobe kedy vznikol pojem čiarový kód sa používalo jednorozmerné (1D) kódovanie, v ktorom má kódový 

                                                                 
23 DataMatrix. - [on-line] Available on - URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Matrix 
24 Konec jmen na náhrobcích? Mohou je nahradit QR kódy. - [on-line] Available on - URL: >http://www.blesk.cz/clanek/digital-
mobily/181207/konec-jmen-na-nahrobcich-mohou-je-nahradit-qr-kody.html<  
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obrazec podobu rady čiar a medzier rôznej šírky, poprípade i rozdielnej výšky. Medzi čiarové kódy sa však 
zaraďujú aj ďalšie kódové obrazce, či už dvojdimenzionálne (2D) kódy alebo kódy trojrozmerné, tretím 
rozmerom je hĺbka záznamu (farba). Používa sa veľké množstvo rôznych typov čiarových kódov, líšiacich sa 
dĺžkou, štruktúrou kódu a spôsobom kódovania.25, 26 
 
  Tab. 4 Triedenie čiarových kódov 

Čiarové kódy 
Jednorozmerné čiarové kódy Dvojrozmerné čiarové kódy 

European Article Number (EAN) PDF 417 
Kód 128 DataMatrix 
Kód ITF QR CODE 
Kód 39  

CODABAR  
 
Čiarový kód je prostriedok pre automatizovaný zber dát. Je tvorený čiernotlačou vytlačenými pruhmi (v 
niektorých novších verziách kódu mozaikou) definovanej šírky, umožňujúcej prečítanie pomocou technických 
prostriedkov – tzv. čítačiek (pre jednorozmerné kódy), resp. skenerov (pre jedno- aj dvojrozmerné kódy).  
Napríklad  kód DataMatrix  je dvojdimenzionálny (2D). Podľa spôsobu, akým sa konkrétny znak kóduje do 
skupiny pruhov, sa kódy dlia do skupín. Najpoužívanejšie skupiny kódov sú Code 2/5, Interleaved 2 of 5, UPC, 
Code 3/9, EAN (European Article Number), Code 11, Code 128, Code 93. V súčasnosti je definovaných okolo 
200 rôznych standardov čiarových kódov.  
Jednorozmerné čiarové kódy (obr. 2) - dáta takto vytvorených čiarových kódov sa kódujú len v jednom smere. 
Jednorozmerný čiarový kód vyhotovený polygraficky je historicky jeden z najstarších typov. Čiarové 1D kódy 
vytvárané čierno tiskom sa najčastejšie využívajú k identifikácií výrobkov. Kódy ako EAN a univerzálny 
produktový kód (UPC), zaznamenali širokú oblasť využitia v poštových, logistických či kuriérskych službách. 
Zakódovanie informácie má veľmi jednoduchú symbológiu, ide o sled čiar a medziľahlých medzier s určitou 
šírkou. Nositeľom informácií v podobe číslic alebo písmen je šírka tlačených čiar a medzier medzi nimi. Výška 
týchto čiar nie je nositeľom žiadnej informácie, teda sa môže ľubovoľne meniť. Princíp spočíva v tom, že pri 
čítaní kódu dochádza k tomu, že dopadajúce svetlo je svetlými medzerami symboliky 1D kódu odrážané a 
naopak tmavými čiarami pohlcované. Čítačka alebo snímač tieto odlišnosti v reflexií daného kódu zaznamenáva 
a mení ich na elektrický signál, ktorý odpovedá jednotlivým šírkam čiar a medzier. Signály sa ďalej prevádzajú 
na čitateľné znaky čiarového kódu a následne sa výsledok porovnáva s tabuľkou prípustných kombinácií. Tieto 
kódy majú kapacitu značne obmedzenú, v prevažnej miere kódujú alfanumerický alebo numerický reťazec, ktorý 
je ďalej využitý len ako kľúč, ktorý vedie k identifikácií v externej databáze. 27 

 
Obr.2 Jednorozmerné čiarové kódy 28 

 
Kód EAN-13.  Pravdepodobne najčastejšie používaný čiarový kód vôbec bol definovaný štandardizačnou 
organizáciou GS1. Kódy EAN-13 sa používajú na označovanie jednotlivých druhov tovaru. Upravená podoba 
tohto kódu sa používa ako ISBN alebo ISSN. Z kódu EAN-13 možno zistiť krajinu pôvodu alebo spôsob 
použitia daného tovaru.  
 
Kód EAN-8. Kódy sú vyhradené a používané pre malé obaly, na ktoré je problém umiestniť trinásťmiestny kód. 

                                                                 
25 Čiarové kódy. - [on-line] Available on - URL: http://dailyautomation.sk/ciarove-kody/ 
26 Identifikácia tovaru pomocou čiarového kódu, kvalita a verifikácia čiarového kódu. - [on-line] Available on - URL: Identifikácia tovaru 
pomocou čiarového kódu, kvalita a verifikácia čiarového kódu 
27 Jednosmerné čiarové kódy. - [on-line] Available on - URL: http://dailyautomation.sk/jednorozmerne-ciarove-kody/  
28 Jednosmerné čiarové kódy. - [on-line] Available on - URL: http://dailyautomation.sk/jednorozmerne-ciarove-kody/  



 

 164 

 
Dvojrozmerné čiarové kódy (obr. 3) - podobne ako 1D kódy sú aj 2D kódy zhotovené zo svetlých a tmavých 
plôch, ale v prípade týchto kódov dochádza už aj k zhotovovaniu farebných plôch. Usporiadanie nie je v jednom, 
ale už dvoch smeroch. Umožňuje to uloženie väčšieho množstva potrebných informácií, ako pri klasickom 
lineárnom (jednorozmernom) kóde. Široké uplatnenie nachádzajú v súčasnosti kódy ako PDF 417, DataMatrix, 
QR Code a iné. Aj keď všetky tieto kódy pracujú s inými druhmi skenovacích techník (CCD kamery a iné), pre 
ich možnosť kódovania grafiky, fotografií, odtlačkov  prstov a špeciálnych znakov nachádzajú široké uplatnenie 
v elektrotechnickom, farmaceutickom či zdravotnom priemysle na identifikáciu nielen produktov, dokumentov a 
zvierat, ale aj ľudí. 

 
Obr.3 Dvojrozmerné čiarové kódy 

 
 
QR Code je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vyvinula japonská spoločnosť Denso-Wave v roku 1994. Skratka 
„QR“ pochádza z anglického označenia Quick Response.. 
 
 

Rádiofrekvenčná identifikácia – RFID 
 
Na základe vzrastajúcich nedostatkov identifikácie pomocou čiarových kódov sa objavovali pokusy o 
odstránenie chýb vznikajúcich či už mechanickým alebo optickým poškodením týchto kódov. Rádiofrekvenčná 
identifikácia (RFID - Radio-frequency identification) je identifikačný prvok slúžiaci na identifikáciu výrobkov, 
produktov, ale aj osôb či zvierat. Je nástupca systému čiarových kódov a odstraňuje nutnosť priameho kontaktu s 
produktom. RFID technológia pracuje na princípe identifikácie objektov pomocou elektromagnetických vĺn a na 
rádiovej frekvencií. Na rozdiel od identifikácie na báze čiarových kódov nevyžaduje priamu viditeľnosť 
identifikovaného objektu, umožňuje aj identifikáciu viacerých objektov naraz a na väčšiu vzdialenosť.  
 
Systémy RFID predstavujú moderný bezkontaktný automatický identifikačný systém, v princípe fungujúci na 
rádiovej frekvencií. Pomocou elektromagnetických vĺn sú schopné uskutočňovať transfer dát, ich 
zaznamenávanie alebo poskytovanie požadovanej informácie o objektoch v reálnom čase, tzv. Real Time 
Locating Systém. 29 

             
Obr. 4 Logo RDIF, logo Anti-RFID kampane 30,  31, 32 

 
RFID je progresívna technológia Auto-ID  a to prenos informácie pomocou rádiových vĺn. Existujú štyri 
frekvencie, na ktorých RFID pracuje, pričom pre prax sa ako najvýhodnejšia ukazuje UHF. Podobne ako čiarový 
kód ani RFID čip nie je možné a ani nákladovo efektívne umiestniť na každý produkt (napr. nezabalené pečivo, 
zákusky). 33 
 

EPC elektronický kód 
 
Vďaka svojej štruktúre EPC zaraďujeme medzi univerzálne identifikátory, pomocou ktorých dokážeme 
prideľovať jedinečnú identifikáciu určitým fyzickým objektom. Ich identita je navrhnutá tak, aby sa odlišovala a 

                                                                 
29 RFID. - [on-line] Available on - URL: http://dailyautomation.sk/rfid-uvod-historia/ 
30 RFID. - [on-line] Available on - URL: http://dailyautomation.sk/rfid-uvod-historia/ 
31 Digitalcourage. -  [on-line] Available on - URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Digitalcourage 
32 Anti RFID Campaign. - [on-line] Available on - URL: http://tech.nakedmaya.com/2008/04/anti-rfid-campaign/ 
33 Auto ID šetrí čas a peniaze. - [on-line] Available on - URL: > http://www.instore.sk/news/automaticka-identifikacia-setri-cas-a-peniaze<  
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bola jedinečná medzi všetkými fyzickými objektmi a všetkými kategóriami takýchto objektov na celom svete. 
Hlavnou príčinou vytvorenia EPC kódu bola potreba zjednotenia RFID na takej miere, aby sa dal čítať 
ľubovoľný tag použitý v určitej aplikácií čítačkami všetkých výrobcov. To zo sebou nieslo nie len technickú, ale 
aj softwarovú štandardizáciu postupov a formátov dát. Hierarchia EPC kódu je na obr. 5. 

 
Obr. 5  Hierarchia EPC kódu 34 

 
Označovanie GS1 DataBar™ 

 
Symboly GS1 DataBar sú určené na označenie malých výrobkov (napr. rúž, pastelka, lieky, atď.), výrobkov s 
premenlivou hmotnosťou a voľne ložených výrobkov (jablká, pomaranče, atď.). Boli vyvinuté špeciálne pre tie 
druhy výrobkov, na ktoré nebolo možné použiť kódy EAN/UPC, ale bolo potrebné ich označiť z dôvodu 
automatického snímania. 
 

Systém identifikácie a čiarového kódovania – GS1 
 
Dobrovoľný štandard, ktorý pojednáva ologistickej etikete GS1vytvorila organizácia GS1 v spolupráci so 
zástupcami výrobcov, maloobchodníkov, prepravcov a  členských organizácií GS1. Logistická etiketa GS1 
umožňuje jedinečnú identifikáciu logistických jednotiek a sledovanie pohybu (tracking&tracing) týchto 
jednotiek v distribučnom reťazci. Jedinou povinnou požiadavkou je identifikácia každej logistickej jedinečným 
číslom, tzv. kódom SSCC (Serial Shipping Container Code). Zoskenovanie kódu SSCC z logistickej jednotky 
umožní priradiť k fyzickým jednotkám elektronické správy s podrobnými údajmi o nich.  
Logistická etiketa GS1 sa skladá z troch sekcií. Horná sekcia etikety obsahuje voľný text, ktoré môže spoločnosť 
použiť na ľubovoľný účel; prostredná sekcia obsahuje pre človeka zrozumiteľnú interpretáciu údajov 
zakódovaných do čiarového kódu; v dolnej sekcii sú umiestnené čiarové kódy. Kód SSCC je jediným povinným 
údajom na logistickej etikete a vytvára ho spoločnosť, u ktorej logistická jednotka vznikne.35 
 

Medzinárodné štandardné číslo knihy – ISBN 
 
Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN - International Standard Book Number) zaznamenalo výrazný 
úspech od začatia jeho používania vo Veľkej Británii v roku 1968 ako “Štandardné číslo knihy” (SBN - Standard 
Book Number). V priebehu roka sa štandardné číslo knihy (SBN) zmenilo na medzinárodné štandardné číslo 
knihy a z deväťmiestneho čísla sa rozšírilo na desaťmiestne. Po schválení mezinárodného štandardu 2108 
Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) v roku 1970 zodpovednosť za medzinárodnú koordináciu 
systému ISBN prevzala Medzinárodná agentúra ISBN v Berlíne, jeden z útvarov Berlínskej štátnej knižnice. V 
súčasnosti má systém ISBN 166 členských krajín. Používanie ISBN spolu s rozvojom a rozšírením 
elektronických publikácií dalo podnet na vznik otázok týkajúcich sa celkovej kapacity systému ISBN vo forme 
desaťmiestnych čísel. Došlo k rozhodnutiu zrevidovať štandardné používanie verzie čísla ISBN v tvare kódu 
EAN/Bookland ako nového trinásťmiestneho identifikátora, aby sa zabezpečila kapacita na mnoho rokov 
dopredu. 36 
 

Medzinárodné štandardné číslo seriálov - ISSN 
Číslovací systém pre zdroje na pokračovanie - Medzinárodné štandardné číslo seriálov (International Standard 
Serial Number - ISSN) upravuje ISO 3297: 1998. Zdroj na pokračovanie je publikácia, ktorá je tlačená priebežne 
bez vopred určeného ukončenia. Takáto publikácia je zvyčajne tlačená v postupných alebo integrujúcich 

                                                                 
34 EPC elektronický kód. - [on-line] Available on - URL: http://dailyautomation.sk/zakladne-principy-prenosu-informacii-rfid/ 
35 GSI  Europe. GS1 Europe Logistic Label, v13 z 18.10.2006. [BarCodes]. Európska paletová etiketa. 2006. 51 p. [on-line] Available on - 
URL: >http://gs1sk.org< 
36 Príručka používateľa systému ISBN. 2006 Slovenská národná knižnica. ISBN-13: 978-80-89023-89-9, s. 36  
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vydaniach, ktoré majú vo všeobecnosti číselné a/alebo chronologické označenie. Systém ISSN spravuje 
Medzinárodné centrum pre registráciu seriálov (International Centre for the Registration of Serials). 37 
 

Identifikátor digitálnych objektov – DOI 
 
Identifikátor digitálnych objektov (DOI – Digital Object Identifier) je systém na trvalo uskutočňovanú 
identifikáciu a interoperačnú výmenu duševného vlastníctva prostredníctvom internetu. Medzinárodná nadácia 
DOI (http://www.doi.org) je nezisková organizácia, ktorá riadi rozvoj, politiku a udeľuje  registrujúcim 
agentúram oprávnenia používať systém DOI. Identifikátory digitálnych objektov sa môžu využívať na 
identifikáciu (napr. mena) akéhokoľvek subjektu duševného vlastníctva, vrátane tých, ktoré už identifikuje číslo 
ISBN a môžu sa využívať spolu s číslom ISBN (ako časť syntaxe DOI), aby sa poskytlo viac funkcií na 
rozlíšenie, dátové modely a súčasti politiky – čo poskytuje trvalú a významovú schopnosť spolupracovať. 
Identifikátor digitálnych objektov je prispôsobený funkčným požiadavkám dvoch prístupov pre pomenovanie 
objektov prvej triedy na internete: unifikované meno zdroja (Uniform Resource Name - URN) a unifikovaný 
identifikátor zdroja (Uniform Resource Identifier - URI). 38, 39 
 

GTIN 
 
GTIN (Global Trade Item Number) je všeobecný termín pre všetky identifikátory produktov EAN.UCC vrátane 
13-miestneho čísla EAN. Ktorýkoľvek z týchto identifikátorov môže byť reprezentovaný ako 14-miestne číslo 
zarovnané sprava a doplnené vodiacimi nulami podľa potreby. 40, 41 
 

Internetovské identifikátory – URN 
 
Unifikované mená zdroja (URN - Uniform Resource Name) sú trvalé identifikátory zdroja. Syntax URN je 
definovaná takým spôsobom, že webové prehliadače ju môžu používať namiesto Uniformných lokátorov zdroja 
(URL). 42 
 

Medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych dokumentov – ISAN 
 
Medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych dokumentov (ISAN  - International Standard Audiovisual 
Number) identifikuje audiovizuálne dielo - napr. akékoľvek dielo, ktoré obsahuje pohyblivé obrázky buď 
sprevádzané zvukom, alebo bez zvuku, a nezávisle od fyzickej formy, v ktorej sa toto dielo distribuuje. Číslo 
ISAN sa nepoužíva pre nepohyblivé, fixné obrázky, pre zvukové nahrávky alebo iné formy obsahu, bez 
významných audiovizuálnych zložiek. Pridelenie čísla ISAN nesúvisí so žiadnym procesom registrácie 
autorských práv, ani neposkytuje dôkaz o vlastníctve práv na audiovizuálne dielo.43 
 

Medzinárodný štandardný kód textu – ISTC 
 
Medzinárodný štandardný kód textu (International Standard Text Code - ISTC) je dobrovoľný číslovací systém 
na efektívnu identifikáciu textových prác. 44 
 

ONIX 
 
ONIX je medzinárodný štandard na reprezentáciu a komunikáciu informácií o knižnom obchode a seriáloch a 
informácií o elektronických produktoch v elektronickej forme. Pozostáva zo špecifikácií obsahu (vrátane prvkov 
dát, tagov a zoznamov kódov) a z XML DTD. ONIX bol vyvinutý a vedie ho EDItEUR spolu s Book Industry 
Communication a the Book Industry Study Group. 45 

                                                                 
37 International Centre for the Registration of Serials. - [on-line] Available on - URL: >http://www.issn.org<  
38 Príručka používateľa systému ISBN. 2006 Slovenská národná knižnica. ISBN-13: 978-80-89023-89-9, s. 36  
39 Digital Object Identifier. - [on-line] Available on - URL: https://www.doi.org/ 
40 Príručka používateľa systému ISBN. 2006 Slovenská národná knižnica. ISBN-13: 978-80-89023-89-9, s. 37 
41 Global Trade Item Number. - [on-line] Available on - URL: http://www.gs1.org/gtin 
42 Príručka používateľa systému ISBN. 2006 Slovenská národná knižnica. ISBN-13: 978-80-89023-89-9, s. 38 
43 ISAN - The Unique ISO Identifier for Audiovisual Content. - [on-line] Available on - URL: http://www.isan.org/ 
44 International Standard Text Code. - [on-line] Available on - URL: > http://www.istc-international.org/html/ <  
45 ONIX. - [on-line] Available on - URL: > http://www.editeur.org/8/ONIX/<, 
>http://www.editeur.org/files/about/EDItEUR%20IPR%20licence%20v07%20-%2030-11-11%20-%20LKS%20Amends%20III%20-
%20MC.pdf<  
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Medzinárodné štandardné číslo audiovizálnych dokumentov -  V-ISAN 
 
Medzinárodné štandardné číslo audiovizálnych dokumentov – identifikátor verzie (International Standard 
Audiovisual Number - V-ISAN) identifikuje špecifickú verziu audiovizuálneho diela, alebo iný obsah súvisiaci s 
audiovizálnym dielom, počas celej jeho existencie.  
Číslo V-ISAN je kombináciou medzinárodného štandardného čísla audiovizuálnych dokumentov (ISAN), ktoré 
definuje štandard ISO 15706 s pridaným segmentom pre verziu. 46 
 

Medzinárodné štandardné číslo hudobnín – ISMN 
 
Medzinárodné štandardné číslo hudobnín (International Standard Music Number - ISMN) - identifikuje všetky 
tlačené hudobniny, ak sú dostupné v predajnej sieti, alebo ako výpožičky, alebo zadarmo. Je to 10-miestny 
identifikátor, ktorého prvý znak je písmeno “M”, ktoré odlišuje číslo ISMN od čísla ISBN a od iných 
štandardných čísel. 47 
 

Medzinárodný štandardný kód zvukových záznamov – ISRC 
 
Medzinárodný štandardný kód zvukových záznamov (International Standard Recording Code - ISRC) je 
štandardným medzinárodným identifikátorom zvukových záznamov (štandard ISO 3901). ISRC čísluje každý 
zvukový záznam diela (nie fyzickú jednotku), bez ohľadu na kontext alebo nosič, na ktorom je vydaný. Číslo 
ISRC pozostáva z dvanástich číslic a obsahuje štyri prvky: kód krajiny, kód prvého vlastníka, rok a kód 
záznamu.48 
 

Medzinárodný štandardný kód hudobných diel – ISWC 
 
Medzinárodný štandardný kód hudobných diel (ISWC – International Standard Musical Work Code) identifikuje 
hudobné diela ako nehmotné výtvory. Nepoužíva sa na identifikovanie reprezentácií alebo obsahov súvisiacich s 
hudobným dielom. Takéto ukážky a obsahy sú predmetom samostaných identifikačných systémov, napr. ISRC, 
ISMN, ISAN a ISTC. 49 
 

Označovanie Braillovým písmom 
 
V súčasnej dobe je Braillovo slepecké písmo neodlučiteľnou súčasťou mnohých obalov, ktoré sa dostanú na trh. 
Vzniklo v roku 1829 vo Francúzsku, umožnilo čítanie, písanie a vzdelávanie nevidiacich. 
Braillovo písmo je špeciálny druh písma, resp. systému písania, určeného pre nevidiacich a slabozrakých. 
Funguje na princípe plastických bodov vyrazených do papiera, ktoré čitateľ vníma hmatom. Písmo je 
pomenované podľa francúzskeho učiteľa Louisa Brailla, ktorý potom, čo v detstve stratil zrak po nešťastnom 
poranení, v pätnástich rokoch vytvoril toto písmo úpravou vojenského systému umožňujúceho čítanie za tmy, 
ktorý vymyslel dôstojník francúzskeho delostrelectva Charles Barbier. Išlo o dvanásťbodový systém usporiadaný 
do obdĺžnika 2x6 bodov. 
Braille upravil Barbierov znak na polovicu a tým vytvoril 6 bodové písmo. 

                                                                 
46 ISAN - The Unique ISO Identifier for Audiovisual Content. - [on-line] Available on - URL: http://www.isan.org/ 
47 International Standard Music Number. -  [on-line] Available on - URL: http://www.ismn-international.org/ 
48 International Standard Recording Code. - [on-line] Available on - URL: http://isrc.ifpi.org/en/ 
49 ISWC. CISAC - International Confederation of Societies of Authors and Composers. - [on-line] Available on - URL: http://www.iswc.org/  
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Obr. 6  Braillovo slepecké písmo 

 
Záver 
 
V praxi zohrávajú pre výrobcov, distribútorov, predajcov ale aj spotrebiteľov významnú úlohu okrem rôznych 
značiek aj identifikátory. Identifikácia slúži na rozpoznávanie entity v množine entít. Určité štandardy sa usilujú 
o jednoznačné priradenie identifikátora entite. Identifikácia je potrebná na zachovanie alebo zabezpečenie určitej 
transparentnosti a jednoznačnosti identifikovaných údajov. 
Pomáha zorientovať sa na trhu a v prípade kladných skúseností, resp. získania informácií z reklamy a pod., 
usmerňuje nákup daného produktu na úkor ostatných substituentov. Individuálny postoj k značke sa často okrem 
vizuálneho kontaktu spája aj s emocionálnym prvkom, často ako odraz životného postoja a osobnej skúsenosti. Z 
tohto pohľadu má tzv. symbolické myslenie, spájané s  originálnym označovaním produktov a služieb, čoraz 
väčší význam. V spoločenskom živote pôsobia na nás značky, ktorých cieľom je neverbálne usmerniť naše 
aktivity, resp. upriamiť pozornosť patričným smerom. Spolieha sa na to, že slovesný spôsob komunikácie 
nepostačuje - z časových, personálnych a iných dôvodov. 
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