
PRAVIDLÁ 
PRE POUŽÍVANIE OCHRANNEJ ZNÁMKY 
KOMORY GEODETOV A KARTOGRAFOV 

 
1. ÚVOD 

 
Tieto predpisy súvisia s ochrannou známkou Komory geodetov a kartografov (ďalej len „ochranná známka“) tak, 
ako je uvedená v Dodatku č. 1, ktorá patrí Komore geodetov a kartografov (ďalej len „komora“). Ochranná 
známka uvedená v Dodatku č. 1 slúži ako príklad, a takto ju užívateľ nesmie nikdy používať. Komora poskytne 
na požiadanie (vzor žiadosti viď Dodatok č. 2) užívateľovi náležité logo (výňatok z Design Manuálu), ktoré môže 
používať a tieto pravidlá pre jeho používanie. Komora si vyhradzuje právo kedykoľvek nahradiť ochrannú 
známku inou ochrannou známkou ako je uvedené v Dodatku č. 1. Používanie ochrannej známky na dobu 
neurčitú je prísne obmedzené na členov komory – autorizovaných geodetov a kartografov, vrátane čestných 
členov (fyzické osoby). V prípade, že je člen komory zamestnaný a pre zamestnávateľa vykonáva funkciu 
autorizovaného geodeta a kartografa, môže ochrannú známku používať na požiadanie člena komory aj 
zamestnávateľ na svojich komunikačných prostriedkoch. Ochrannú známku je možné používať iba v súvislosti 
s činnosťou a výkonom funkcie autorizovaného geodeta a kartografa. Ochrannú známku nesmú používať 
členovia komory, ktorí majú pozastavené členstvo v komore. 
 

2. POJMY 
 
V tomto predpise: 
(a) „Komora“ predstavuje Komoru geodetov a kartografov, ktorá vlastní ochrannú známku. 
(b) „Ochranná známka“ predstavuje ochrannú známku komory, ktorá smie byť používaná klientom. Ochranná 
známka je zaevidovaná na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod značkou POZ 00268-2009. 
(c) „Klient“ predstavuje fyzickú osobu – člena komory – autorizovaného geodeta a kartografa, ktorý vykonáva 
činnosti súvisiace s výkonom funkcie autorizovaného geodeta a kartografa. Klientom je aj čestný člen komory. 
Klientom nie je člen komory, ktorý má pozastavené členstvo v komore. 
(d) „Komunikačné prostriedky“ predstavujú propagáciu klienta, ako napr. reklamu, výstavy, plagáty, reklamu v 
televízii, propagačné videá, internetovú stránku, brožúrky, reklamné predmety klienta ako napr. vreckový diár, 
hrnčeky na kávu, obežníky, nožíky, koberčeky; vonkajšie reklamy klienta ako napr. billboardy a označenia; 
kancelárske potreby klienta, ako napr. obchodné a zmluvné doklady, hlavičkové papiere, vizitky zamestnancov, 
faktúry, firemné vizitky; klientove dopravné prostriedky, klientove zástavky a nálepky na sklo; a akékoľvek iné 
komunikačné prostriedky určené pre jeho zákazníkov a obchodných partnerov. 
(e) „Nedovolené používanie“ ochrannej známky predstavuje akékoľvek používanie, ktoré porušuje tieto 
predpisy. Taktiež to predstavuje napodobňovanie, falšovanie a nedodržanie farieb ochrannej známky. 
(f) „Používaním“ sa označuje zákonné, oprávnené, vyhradené, neexkluzívne a obmedzené právo používať 
ochrannú známku. 
 

3. POUŽÍVANIE OCHRANNEJ ZNÁMKY 
 
3.1 Klient súhlasí s tým, že : 
(a) Ochrannú známku bude používať iba spôsobom určeným tu. 
(b) Ochrannú známku bude používať iba v súvislosti s predmetom svojej činnosti, ktorá súvisí s činnosťou a 
výkonom funkcie autorizovaného geodeta a kartografa. 
(c) Ochrannú známku smie použiť na kancelárskych potrebách, akými sú predajné a zmluvné dokumenty, 
hlavičkový papier, vizitky zamestnancov, faktúry, firemné vizitky, dodávateľské doklady, pri propagácii na 
propagačných predmetoch, na výstavách, plagátoch, reklamách v televízii, propagačných videách, 
internetových stránkach, brožúrkach, na vonkajších reklamách klienta, ako napr. billboardy a označenia, na 
zástavkách, dopravných prostriedkoch, na nálepkách na sklo, na reklamných predmetoch, ako napr. vreckových 
diároch, hrnčekoch na kávu, obežníkoch, nožíkoch, koberčekoch. 



(d) Ochranná známka môže byt použitá na jeho webovej stránke pod podmienkou, že ochranná známka bude 
použitá ako hypertextový odkaz umiestnený na klientovej webovej stránke, a to z jeho webovej stránky na 
webovú stránku komory www.kgk.sk. 
(e) Na základe ukončenia alebo pozastavenia členstva v komore z akéhokoľvek dôvodu bezodkladne pozastaví 
používanie ochrannej známky, alebo akejkoľvek odvolávky na ňu, a následne nepoužije žiadnu jej imitáciu, 
alebo napodobeninu. 
 
3.2 Používanie ochrannej známky neoslobodzuje klienta od akéhokoľvek záväzku uloženého zákonom 
týkajúceho sa poskytovania jeho služieb a navrhovania, dizajnu, výroby, prepravy, predaja alebo distribúcie 
jeho produktov. 
 

4. SLEDOVANIE KLIENTA 
 
Komora môže počas celej doby platnosti ochrannej známky ustanoviť, alebo poveriť zástupcu, aby uskutočnil 
všetky kontroly označované ako nevyhnutné na správne používanie ochrannej známky. 
 

5. POKUTY A ODVOLANIE 
 
V prípade nevhodného používania ochrannej známky klientom, komora môže klientovi bezodkladne pozastaviť, 
alebo zrušiť právo používať ochrannú známku. 
 

6. VYPOVEDANIE 
 
Klient sa môže vzdať, alebo pozastaviť používanie ochrannej známky na určitú dobu. Komore o tom dá písomné 
vyjadrenie a uskutoční všetky zmeny týkajúce sa jej komunikačných prostriedkov. Na základe týchto informácií 
komora bude klienta informovať o podmienkach a okolnostiach pre dočasné alebo úplné pozastavenie 
používania ochrannej známky. 
 

7. FINANČNÉ PODMIENKY 
 
Použitie ochrannej známky komory klientom je bezplatné. 
 

8. UTAJENIE DÁT 
 
Pokiaľ komora nestanoví inak, klient je povinný udržiavať v tajnosti všetky dokumenty získané od komory, s 
výnimkou týchto pravidiel a Dodatku č. 1. 
 

9. ZMENY SÚVISIACE S LEGISLATÍVOU 
 
Komora koná v zhode so všetkými národnými a medzinárodnými zákonmi, pravidlami a normami, ktoré 
upravujú právo používať ochrannú známku. Predloží klientovi oznámenie o všetkých zmenách týkajúcich sa 
týchto predpisov a klient je zaviazaný žiadať všetky pozmenenia vyplývajúce z daných zmien. 
 

10. ZMENY TÝKAJÚCE SA PREDPISOV UPRAVUJÚCICH POUŽÍVANIE ZNAČKY 
 
Komora si ponecháva právo kedykoľvek zmeniť dané pravidlá. Pričom predloží klientovi písomné oznámenie o 
všetkých zmenách týkajúcich sa týchto predpisov a klient je zaviazaný žiadať o tieto zmeny. 
 

11. TECHNICKÉ NÁLEŽITOSTI 
 
(a) Ochranná známka uvedená v Dodatku č. 1 slúži ako príklad a komora poskytne klientovi na požiadanie 
náležité logo a podmienky pre jeho správne požívanie (Design Manual vo formáte Corel Draw CDR vrátane True 
Type fontu Optimum EE). 



(b) Na dokumentoch, ktoré sú tlačené v jednej alebo viacerých farbách, ochranná známka má byť použitá 
prednostne v modrej farbe (Pantone code DS 184 – 1 C) s farebným prechodom do bielej. Klient však smie 
použiť ochrannú známku aj v čiernobielej kontúrovej alebo poltónovej verzii. 
(c) Na dokumentoch tlačených vo viac ako jednej farbe alebo výhradne v jednej farbe, môže ochranná známka 
vystupovať tiež na farebnom podklade, pokiaľ je jasne viditeľná. 
(d) V prípade použitia značky na internetovej stránke, klient smie vytvoriť a použiť priehľadnú verziu ochrannej 
známky. 
(e) Ochranná známka môže byt rozšírená ako aj zmenšená dovtedy, kým text ostáva čitateľný. 
 

Dodatok č. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dodatok č. 2 
Komora geodetov a kartografov 

Na paši 4 
821 02 Bratislava 

 
 
 

Žiadosť o používanie ochrannej známky Komory geodetov a kartografov 
 
Žiadateľ: 
Ing. Peter Repáň 
Pustá dolina 18 
080 01 Prešov 
Číslo autorizačného osvedčenia 529 
 
Týmto žiadam Komoru geodetov a kartografov o súhlas na používanie jej ochrannej známky. Ochrannú známku 
budem používať na komunikačných prostriedkoch spoločnosti Progres CAD Engineering, s.r.o., Prešov, IČO 
31672655 so sídlom na Masarykovej ulici č. 16 v Prešove, v ktorej som spolumajiteľom a konateľom a v ktorej 
som zamestnaný. (Alternatívne: Ochrannú známu budem používať ako samostatne zárobkovo činná osoba na 

svojich komunikačných prostriedkoch). Zároveň vyjadrujem súhlas s Pravidlami pre používanie ochrannej 
známky Komory geodetov a kartografov. 
 
V Prešove dňa 07.05.2009 
 
Odtlačok autorizačnej pečiatky: 
 
 
 
 
 
Popis: 


