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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

V Bratislave 31. 10. 2012
Číslo: 7/2012 – N

V súlade s § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a časti VIII. Štatútu
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vydávam tieto
Zásady
používania a ochrany loga
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Čl. 1
Zásady používania a ochrany loga Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej
len „zásady“) sú vnútorným predpisom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
(ďalej len „STU“ alebo „univerzita“) a upravujú používanie loga vo vnútri STU
a navonok, ochranu loga a jeho používanie ako ochrannej známky.

Čl. 2
Používanie loga
univerzitou a jej súčasťami
Logo používajú spôsobom určeným týmito zásadami fakulty, pracoviská a účelové
zariadenia STU. Logo sa záväzne používa najmä na:
a) označovanie písomností súvisiacich s ich činnosťami podľa čl. 2 Štatútu
STU, ktorými sú:
 úradná korešpondencia
 časopisy, vedecké publikácie, učebnice, skriptá, informačné tlačoviny
 audiovizuálne programy a pomôcky
b) označovanie písomností a predmetov používaných na reprezentačné
a propagačné účely
c) označovanie výrobkov a služieb, ktoré sú predmetom podnikateľskej
činnosti a písomností súvisiacich s touto činnosťou.
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Čl. 3
Na označovanie písomností súvisiacich so štúdiom (diplomy, vysvedčenia,
osvedčenia a iné doklady o štúdiu), ako aj pamätných písomností (napr. pamätné
listy) bude naďalej používaný pôvodný emblém autora J. Kostku.

Čl. 4
Používanie loga inými osobami
1) Uzatvorením zmluvy o používaní loga môže STU za odplatu poskytnúť právo
používať jej logo výrobcovi a predajcovi upomienkových predmetov, ktoré
môžu byť týmto logom označované za podmienok stanovených v predmetnej
zmluve.
2) Na základe zmluvy o združení uzatvorenej medzi STU a inou právnickou
osobou môže byť zmluvnej strane poskytnuté právo používať logo pri
prevádzkovaní činnosti, ktorá je predmetom združenia.
3) Právo používať logo môže byť poskytnuté tiež právnickej osobe, ktorú STU
založila. V zmluve, ktorou STU tejto právnickej osobe právo na používanie
loga poskytne, musí byť upravená možnosť jej toto právo odňať v prípade, že
jej činnosťou dôjde k ohrozeniu alebo poškodeniu dobrého mena STU alebo
že majetková účasť STU v tejto právnickej osobe zanikne.
4) Uzavretím zmluvy o používaní loga môže STU poskytnúť právo používať jej
logo štátu, obci alebo vyššiemu územnému celku, pokiaľ je to v záujme STU
a tiež vo verejnom záujme.

Čl. 5
Ochrana loga pred zneužitím
1. Vedúci zamestnanci STU sú povinní vytvárať na svojich pracoviskách
podmienky na ochranu loga pri jeho používaní podľa týchto zásad.
Za týmto účelom:
a) sledujú, či korešpondencia, publikácie, tlačoviny a ďalšie písomnosti
a produkty označené logom STU sú výsledkom činnosti STU a zistené prípady
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neoprávneného použitia loga zamestnancom STU v súvislosti s jeho osobným
záujmom riešia v rámci svojich kompetencií
b) dbajú na používanie loga STU výhradne na akcie organizované alebo
spoluorganizované STU a robia opatrenia proti jeho zneužitiu pri akciách, na
ktorých organizovaní sa STU nezúčastňuje
c) sledujú kvalitu výrobkov a výkonov, v súvislosti s ktorými sa logo STU používa
a ktoré sú predmetom podnikateľskej činnosti STU, a v prípade zistenia
nedostatkov tejto kvality, ktoré by mohli poškodiť dobré meno STU,
vykonávajú opatrenia na ich nápravu.
2. Zmluvy o používaní loga v zmysle článku 4 uzatvára v mene STU spravidla
kvestor. Obsah týchto zmlúv a ich plnenie nesmie byť v rozpore s poslaním
STU alebo na úkor jej dobrého mena. Súčasťou týchto zmlúv je vždy
ustanovenie o práve STU kontrolovať používanie loga a o možnosti STU
odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá zmluvná strana pri výkone svojich
oprávnení tieto hodnoty ohrozí.
Čl. 6
Používanie loga ako ochrannej známky
1. Logo je zapísané v registri ochranných známok ako ochranná známka
univerzity.
2. Používanie loga v prípadoch spadajúcich do predmetu ochrannej známky
uvedeného v ods. 1 je chránené zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných
známkach v platnom znení (ďalej len „zákon“). Zmluvy uvedené v čl. 4 ods. 1,
3 a 4 sú licenčnými zmluvami podľa zákona, pokiaľ ich predmet spadá do
predmetu ochrannej známky STU. Právo používať logo v týchto prípadoch
vzniká nadobúdateľovi dňom zápisu licenčnej zmluvy do registra ochranných
známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
3. Všetky úkony podľa zákona prislúchajú STU ako majiteľovi ochrannej známky.
Úkony spojené s rokovaním o rozšírení ochrany tejto známky do zahraničia
realizuje kvestor.
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Čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Logo môže byť používané za podmienok uvedených v týchto zásadách len
v grafických podobách stanovených grafickým manuálom, ktorého aktuálna
verzia sa ukladá v elektronickej podobe na internetovej stránke
www.stuba/informácie pre zamestnancov/grafický manuál. Predmetom
práva používať logo STU na základe zmluvných vzťahov s inými subjektmi
môžu byť len grafické podoby loga uvedené v aktuálnom grafickom manuáli.
2. Zrušujú sa Zásady používania a ochrany loga STU v Bratislave schválené
akademickým senátom univerzity dňa 11. 12. 2006.
3. Tieto zásady boli schválené akademickým senátom univerzity dňa 29. 10.
2012 a nadobudnú účinnosť 1. novembra 2012.

doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.
predseda
akademického senátu

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor
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