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ZÁSADY POUŽÍVANIA LOGA 
Slovenského elektrotechnického zväzu - 

Komory elektrotechnikov Slovenska 

PREAMBULA 

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (ďalej SEZ-
KES) ako profesijné občianske združenie týmito zásadami určuje podmienky 
používania loga SEZ-KES pre vlastné účely združenia a podmienky pre používanie 
loga členmi SEZ-KES ako vonkajšieho prejavu ich príslušnosti k SEZ-KES.  

Článok 1 – Logo 

1. Logom SEZ-KES sa rozumie grafické a slovné znázornenie označenia, ktorým  
sa odlišuje SEZ-KES od iných organizácií. 

2. Logo sa musí používať len podľa pravidiel určených v aktuálnom dizajn manuáli.  
3. Logo a dizajn manuál sú majetkom SEZ-KES. 
4. Logo SEZ-KES je chránené ochrannou známkou, zapísanou v registri ÚPV SR 

podľa zákona č. 55/1997 Z. z. v znení ďalších predpisov. 

Článok 2 – Používanie loga pre účely SEZ-KES 

1. Logo SEZ-KES sa používa na označenie: 
a) certifikátov, písomností, tlačenej a elektronickej korešpondencie orgánov SEZ-

KES (Prezídium SEZ-KES, sekretariát, výbory RO SEZ-KES, ďalšie volené 
orgány SEZ-KES); 

b) internetovej stránky SEZ-KES; 
c) odborných publikácií vydávaných SEZ-KES; 
d) vizitiek členov volených orgánov SEZ-KES a zamestnancov, darčekových 

a upomienkových predmetov SEZ-KES a reklamných predmetov SEZ-KES;  
e) publikácií a materiálov vydaných inými organizáciami v spolupráci so SEZ-

KES na základe zmluvy.  
2. Logom SEZ-KES sa označujú niektoré priestory využívané SEZ-KES. 
3. O inom použití loga rozhoduje prezident SEZ-KES, alebo ním poverený člen 

prezídia. 

Článok 3 – Používanie loga partnermi SEZ-KES 

1. Zásady pre používanie loga partnermi SEZ-KES sa určujú v písomnej Dohode  
 o vzájomnej spolupráci (partnerstve). 

Článok 4 – Používanie loga členmi SEZ-KES 

1. Používanie loga je umožnené členovi SEZ-KES pri splnení týchto podmienok: 
a) minimálne 2 posledné roky je riadnym členom SEZ-KES (riadny člen: 

zaplatený každoročný členský príspevok), v ďalšom období je používanie loga 
podmienené riadnym členstvom v SEZ-KES;  

b) zodpovedne a kvalitne vykonáva odbornú elektrotechnickú činnosť a má pre 
výkon tejto činnosti predpísané vzdelanie a kvalifikáciu; 

c) preukázateľne zvyšuje svoju odbornosť a zúčastňuje sa na podujatiach 
organizovaných SEZ-KES (školenia, semináre, konferencie); 
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d) je aktívnym členom niektorej regionálnej odbočky SEZ-KES (RO SEZ-KES); 
e) riadi sa etickým kódexom SEZ-KES, neporušil stanovy SEZ-KES a nie je voči 

nemu vedené disciplinárne konanie zo strany SEZ-KES; 
f) podaním podpísanej žiadosti o používania loga vyjadril súhlas so zásadami 

uvedenými v tomto predpise. 
2. Používanie loga sa umožní riadnemu členovi SEZ-KES na základe jeho 

písomnej žiadosti predloženej Prezídiu SEZ-KES po predchádzajúcom 
odsúhlasení predsedom výboru príslušnej RO SEZ-KES. Po odsúhlasení 
prezídiom sa táto skutočnosť zaznačí v Registri používateľov loga SEZ-KES. 

3. Oprávnenie na používanie loga SEZ-KES sa vydáva na dobu určitú (spravidla na 
obdobie 12 mesiacov). Po uplynutí tohto termínu je potrebné žiadosť obnoviť.  

4. Potrebnú časť dizajn manuálu na použitie loga poskytne SEZ-KES. Prípadné 
náklady s tým spojené znáša žiadateľ. Výška nákladov je stanovená v aktuálnom 
cenníku poplatkov SEZ-KES. 

5. Pri prevzatí podkladov na používanie loga (časť dizajn manuálu) žiadateľ 
podpíše Vyhlásenie o dodržiavaní podmienok uvedených v týchto zásadách. 

6. Ak nie je dohodnuté inak, logo SEZ-KES sa musí používať spolu s textom „člen 
SEZ-KES“. 

7. Pri použití loga na webových stránkach je nutné, aby bolo použité logo 
s aktívnou linkou (preklikom) na www.sez-kes.sk. 

8. Logo môže používať iba ten člen SEZ-KES, ktorého meno sa nachádza 
v Registri používateľov loga. Register vedie a aktualizuje  sekretariát SEZ-KES. 
Register je dokument verejne prístupný na web stránke SEZ-KES. 

Článok 5 – Odobratie oprávnenia na používanie loga 

1. Použitie loga v rozpore s týmto predpisom, alebo v rozpore s etickým kódexom sa 
pokladá za jeho zneužitie. Zneužitie loga bude posudzované Prezídiom SEZ-KES 
podľa závažnosti zneužitia v zmysle vnútorných predpisov SEZ-KES, alebo 
právnou cestou.  

2. Rozhodnutie prezídia o porušení zásad bude držiteľovi oprávnenia doručené 
písomne. 

3. V prípade rozhodnutia o zrušení oprávnenia na používanie loga a vyčiarknutí 
z Registra používateľov loga a po doručení písomného rozhodnutia je takáto 
osoba povinná okamžite ukončiť používanie loga vo všetkých jeho formách.  

4. Pri neoprávnenom používaní loga si bude SEZ-KES uplatňovať náhradu škody, 
ktorá takýmto konaním vznikne.  

Článok 6 – Účinnosť predpisu 

1. Predpis Zásady používania loga SEZ-KES odsúhlasilo Prezídium SEZ-KES dňa 
23. 02. 2021 na svojom riadnom zasadnutí Prezídia SEZ-KES a nadobúda 
účinnosť dňom 23. 02. 2021. 

V Bratislave, dňa 23. februára 2021 

 
    Ing. Vladimír Vránsky  
     prezident SEZ-KES 

http://www.sez-kes.sk/

