Pravidlá používania symbolov,
loga a sloganu Košického samosprávneho kraja
Predseda Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) v súlade s ustanovením § 16
ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na ustanovenie § 1
ods. 6 citovaného zákona a podľa ustanovenia § 10 a) VZN č. 1/2002 o používaní symbolov
KSK v znení VZN č. 8/2008
vydáva
Pravidlá používania symbolov,
loga a sloganu KSK

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Erb, pečať a vlajka sú symboly KSK1), pri používaní ktorých je nutné zabezpečiť ich
dôstojnosť, vyplývajúcu z ustanovení VZN č.1/2002 o používaní symbolov KSK v znení
VZN č. 8/2008 (ďalej len „nariadenie“).
2. Logo a slogan KSK sú marketingovými prostriedkami a komunikačnými prvkami KSK
používanými pri prezentácii KSK a organizácií v zakladateľskej a zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK smerom navonok, najmä:
a) v propagačných a prezentačných materiáloch,
b) na darčekových predmetoch a tlačovinách,
c) na webovej stránke,
d) pri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach,
e) pri podpore rozvoja cestovného ruchu,
f) v rámci reklamnej činnosti.
3. Logo KSK (ďalej len „logo“) je návrhom Svetozára Šomšáka z Košíc, ktorý sa umiestnil
na 1. mieste verejnej neanonymnej súťaže konanej v roku 2008.
4. Slogan KSK (ďalej len „slogan“) v znení „Kraj plný inšpirácie“ je návrhom Richarda
Trela z Michaloviec, ktorý sa umiestnil na 1. mieste verejnej neanonymnej súťaže konanej
v roku 2008.
5. Prípustné grafické varianty loga a sloganu a pravidlá ich grafického vyobrazenia
a aplikácie pri prezentácii KSK podľa bodu 2. tohto článku upravuje Dizajn manuál
na použitie loga a sloganu KSK, ktorý tvorí prílohu tejto smernice. Jeho dodržiavanie
je záväzné pre všetkých používateľov loga a sloganu KSK.

Článok 2
Podmienky použitia symbolov KSK

1. Erb KSK (ďalej len „erb“) je možné používať len pri rešpektovaní jeho heraldického
vyobrazenia uvedeného v ustanovení § 2 ods. 1 a v prílohe č. 1 nariadenia.
2. Erb môže byť zobrazený okrem farebného vyobrazenia aj v monochromatickom
prevedení - s heraldickou šrafúrou vyjadrujúcou sfarbenie erbu. Tabule s erbom
sa zhotovujú zo smaltovaného plechu v troch veľkostiach (30 cm, 45 cm a 60 cm). Pomer
výšky a šírky erbu je 11,25 :10.
3. Erb je možné používať v rámci úradného styku, pri oficiálnych podujatiach KSK alebo
na oficiálnych podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje KSK, a to spôsobom uvedeným
v ustanoveniach §§ 3 až 6 nariadenia.
4. Pečať KSK je možné používať okrem spôsobu uvedeného v ustanovení § 8 ods. 2
nariadenia aj na pamätnej listine udelenej pri odovzdaní verejných ocenení KSK 2).
5. Vlajku KSK môžu používať spôsobom uvedeným v § 9 nariadenia iba orgány KSK.
6. Vyobrazenie alebo zhotovenie symbolov KSK nesmie svojou kvalitou, vzhľadom
a charakterom použitia znevažovať dobrú povesť KSK.

Článok 3
Použitie erbu orgánmi KSK a Úradom KSK

1. Podľa § 3 ods. 1 nariadenia erb používajú
a) Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“),
b) komisie zastupiteľstva (ďalej len „komisie“),
c) predseda Košického samosprávneho kraja (ďalej len „ predseda“),
d) Úrad Košického samosprávneho kraja (ďalej len „ úrad“),
e) právnické osoby zriadené alebo založené samosprávnym krajom,
f) hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja (ďalej len „ kontrolór“)
2. Zastupiteľstvo používa erb na listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné
alebo opakované používanie len ako kolektívny orgán, individuálne použitie erbu
poslancom KSK je podmienené vydaním povolenia o použití erbu podľa ustanovenia § 7
nariadenia.
3. Zastupiteľstvo používa erb aj na listinách o udelení ceny KSK2), na prezentačných
materiáloch zastupiteľstva a vizitkách poslancov KSK.
4. Komisie používajú erb na listinách a iných úradných tlačivách určených
na hromadné alebo opakované používanie len ako kolektívny orgán, individuálne použitie
erbu členmi komisií je podmienené vydaním povolenia o použití erbu podľa ustanovenia
§ 7 nariadenia.
5. Predseda používa erb na listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo
opakované používanie KSK3) a na písomnostiach predsedu.
6. Predseda KSK používa erb aj:

a) na listinách o udelení verejných ocenení KSK2),
b) na insígniách predsedu KSK,
c) v ďalších individuálnych prípadoch podľa jeho rozhodnutia.
7. Úrad používa erb na listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo
opakované používanie v úradnom styku odborov a samostatných referátov s tretími
osobami a na písomnostiach riaditeľa úradu.
8. Úrad používa erb aj:
a)
b)
c)
d)
e)

na označenie reprezentačných a rokovacích priestorov KSK,
na označenie motorových vozidiel KSK a ďalšieho hnuteľného majetku KSK,
na označenie budov a ďalšieho nehnuteľného majetku KSK,
na pamätných publikáciách KSK,
na holografických deštrukčných samolepkách, ktorými sú opatrené rozhodnutia
vydávané farmaceutom samosprávneho kraja,
f) na vizitkách zamestnancov KSK,
g) v propagačných materiáloch projektov, v ktorých je KSK jedným z hlavných
organizátorov
h) v osobitne odôvodnených prípadoch.

9. Hlavný kontrolór používa erb na listinách a iných úradných tlačivách určených na
hromadné alebo opakované používanie v úradnom styku hlavného kontrolóra s tretími
osobami, na písomnostiach a vizitkách hlavného kontrolóra.

Článok 4
Použitie erbu inými právnickými a fyzickými osobami
1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, uvedené v ustanovení § 3
ods. 3 nariadenia (ďalej len „žiadateľ“) môžu používať erb pri propagácii a prezentácii
KSK alebo pri prezentácii svojej činnosti na základe písomnej žiadosti a vydaného
povolenia predsedu KSK podľa § 9 nariadenia.
2. Písomnú žiadosť o použitie erbu KSK adresuje žiadateľ úradu. Žiadosť musí obsahovať:
a) meno a priezvisko, alebo obchodné meno žiadateľa,
b) adresu alebo sídlo žiadateľa, telefónny alebo e-mailový kontakt,
c) oblasť pôsobenia žiadateľa (podnikateľská sféra, kultúra, šport a pod.)
d) zdôvodnenie účelu žiadosti,
e) grafický návrh použitia erbu KSK a spôsob jeho aplikácie,
f) obdobie, na ktoré žiadateľ požaduje vydanie súhlasu.
3. Úrad posúdi spôsob použitia erbu a jeho grafický návrh predložený žiadateľom z hľadiska
súladu s heraldickým vyobrazením erbu a pripraví predsedovi podklady na rozhodnutie.
4. Ak žiadateľ, ktorému bol udelený súhlas na dlhodobé použitie erbu nemá naďalej záujem
o jeho použitie, oznámi túto skutočnosť úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca,
ktorý je ako mesiac ukončenia používania erbu uvedený v oznámení.

Článok 5
Subjekty oprávnené používať logo a slogan
1. Logo a slogan používajú spôsobom ustanoveným touto smernicou :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zastupiteľstvo,
predseda,
hlavný kontrolór,
komisie,
úrad,
právnické osoby zriadené alebo založené samosprávnym krajom,
iné právnické a fyzické osoby.

2. KSK a organizácie v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti KSK používajú logo
a slogan pri marketingových aktivitách (ďalej len „aktivity“) najmä pri:
a) kultúrnych, spoločenských, športových podujatiach,
b) reklamných aktivitách,
c) propagácii cestovného ruchu,
d) ďalších aktivitách, prezentujúcich činnosť KSK alebo organizácií v zakladateľskej
a zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
3. Iné fyzické a právnické osoby používajú logo a slogan v rámci svojich aktivít
uskutočňovaných s podporou KSK, alebo ktoré sú organizované v záujme prezentácie
KSK (ďalej len „aktivity“).

Článok 6
Podmienky používania loga a sloganu KSK
1. Logo a slogan sa používa v kombinácii v rámci aktivít najmä na propagačných
materiáloch, reklamných tlačovinách a predmetoch, na iných tlačovinách, vizitkách,
predmetoch a odevoch a pri označovaní miestností a priestorov, v ktorých sa aktivity
uskutočňujú.
2. Logo je možné použiť podľa charakteru aktivity aj samostatne, najmä na darčekových
a prezentačných predmetoch, tlačovinách a odevoch a na webovej stránke KSK.
3. Logo v kombinácii so sloganom alebo logo samostatne je možné používať alebo
vyhotoviť len v stvárnení uvedenom v prílohe č. 1 VZN a v Dizajn manuáli, ktorý tvorí
prílohu tejto smernice.
4. V prípade vyobrazenia, zhotovenia alebo použitia loga alebo sloganu spôsobom
znevažujúcim dobrú povesť KSK, bude KSK postupovať podľa osobitného predpisu4) .

Článok 7
Používanie loga a sloganu KSK inými právnickými a fyzickými osobami
1. Iné právnické a fyzické osoby (ďalej len „oznamovateľ“) sú oprávnené v rámci aktivít
použiť logo a slogan len na základe písomného oznámenia doručeného Úradu KSK,
v ktorom je uvedené:
a) meno a priezvisko, alebo obchodné meno oznamovateľa,
b) adresa alebo sídlo oznamovateľa, telefónny alebo e-mailový kontakt,
c) oblasť pôsobenia oznamovateľa (podnikateľská sféra, kultúra, šport a pod.)
d) charakteristika aktivity a zdôvodnenie použitia loga v kombinácii so sloganom alebo
samostatného použitia loga,
e) spôsob použitia loga a sloganu,
f) obdobie, v ktorom sa bude logo používať samostatne alebo v kombinácii so sloganom.
2. KSK na základe posúdenia oznámenia podľa bodu 1. tohto článku je oprávnený určiť
v lehote do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia osobitné podmienky
používania loga alebo sloganu, alebo použitie loga alebo sloganu zakázať. V prípade,
že KSK v lehote do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia nestanoví
žiadateľovi osobitné podmienky používania loga, má sa za to, že použitie loga alebo
sloganu je prípustné.
3. KSK je oprávnený používanie loga alebo sloganu zakázať aj v priebehu organizovania
aktivity v prípade, ak sa preukáže, že logo alebo slogan sa používa v rozpore
so stanovenými podmienkami ich používania alebo pri nerešpektovaní ich stvárnenia
alebo spôsobom znevažujúcim dobrú povesť KSK.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
Pravidlá používania symbolov, loga a sloganu KSK nadobúdajú účinnosť dňa 1. 4. 2009.

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda

1)

zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov
2)
Zásady a postup pri udeľovaní verejných ocenení KSK
3)
§ 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
4)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov a § 19b) ods. 3 Občianskeho zákonníka

