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1 ÚVOD 

Politika špecifikuje logo KCCKB, certifikačné značky KCCKB, textové odkazy na akreditáciu a stanovuje zásady 
ich používania a právnej ochrany.  

2 DEFINÍCIA KĽÚČOVÝCH POJMOV  

V tejto politike sa používa odborná terminológia zavedená prostredníctvom nasledujúcich normatívnych 
dokumentov:  

• STN ISO/IEC 17024:2012 - Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce 
certifikáciu osôb 

• Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti  

• Vyhláška Národného bezpečnostného úradu SR č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a 
znalostnom štandarde audítora  

• Metodická smernica SNAS č. MSA–02 na akreditáciu - logo a značky SNAS  

2.1 Použitá terminológia a skratky  
 

Akreditovaná osoba orgán posudzovania zhody (CAB), ktorému bola na základe preukázania 
splnenia akreditačných požiadaviek udelená akreditácia, 

Akreditované pracovisko pracovisko akreditovanej osoby spôsobilé (oprávnené) vykonávať 
akreditovanú činnosť v celom rozsahu akreditácie alebo v jej časti. 

CAB Orgán posudzovania zhody (Conformity Assessment Body) 

SNAS Slovenská národná akreditačná služba 

KCCKB Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 
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3 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE LOGO A ZNAČKY 

3.1 Logo KCCKB  

Logo Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti je oficiálny symbol, ktorým sa 
prezentuje KCCKB.  

Ku dňu účinnosti tejto politiky logo KCCKB tvorí logotyp čiže text „Kompetenčné a certifikačné centrum 
kybernetickej bezpečnosti“ umiestnený vedľa jednofarebného grafického znaku, podľa nasledujúcich 
vzorov:  

a) 

  
 

b) 

 
 

c)  

 

3.1.1 Koncepcia znaku 

Znak loga vychádza z kruhu ako symbolu ochrany a obrany. Pozostáva z troch trojštvrťových, kruhových 
segmentov, ktoré vytvárajú sústavu sústredných kružníc, znázorňujúcich abstraktný systém viacvrstvovej 
kruhovej obrany. 

Kruhové segmenty zároveň predstavujú tri písmená „C“, ako začiatočné písmená slov: cyber - competence 
- center. Stred znaku zostáva prázdny, pričom je zároveň nepriamo vizuálne akcentovaný fiktívnym 
zámerným krížom tvoreným kompozíciou znaku. 



 
 

Dátum účinnosti: 

04.02.2022 
Počet strán: 

9 

 Číslo: 01 

Certifikačná značka a podmienky jej používania Verzia: 6 

 

www.cybercompetence.sk  Strana 4/9   

 

 

3.1.2 Logotyp 

Pre text názvu je použitý font „HP Simplified – normal“. 

Veľkosť písma vo variante a) je určená podľa veľkého písmena „K“, ktoré sa rovná jednej štvrtine priemeru 
znaku. Písmo je komponované v jednom riadku na horizontálnu os znaku tak, že horné okraje malých 
písmen sa dotýkajú osi zospodu. Vzdialenosť logotypu od znaku sa rovná polomeru znaku. 

Text názvu vo variantoch b) a c) je zarovnaný vždy do bloku vľavo. Šírka bloku sa v každom prípade rovná 
celkovému priemeru znaku. Vzdialenosť textového bloku od znaku je v oboch prípadoch jedna štvrtina 
priemeru znaku, pričom pri variante c) je smerodajný horný okraj malých písmen. 

3.1.3 Nedovolená manipulácia s logom 

S logom je zakázané robiť nasledovné úkony: 

• Proporčne deformovať logo alebo jeho časti 

• Orezávať logo 

• Preklápať, alebo otáčať logo 

• Doplňovať logo akýmkoľvek spôsobom 

• Meniť vzájomnú proporcionalitu znaku a logotypu inak ako v predpísaných variantoch 

• Meniť font v logotype a meniť druh písma v rámci daného fontu (tučné, kurzíva) 

• Meniť farebnosť loga 

3.1.4 Ochranná zóna 

Pri používaní loga je potrebné dodržovať ochrannú zónu, ktorá je určená veľkosťou polomeru znaku. Do 
vzdialenosti jedného polomeru znaku od loga na všetky strany by nemal zasahovať žiaden grafický prvok. 

3.1.5 Farebnosť loga  

CMYK RGB Hexadecimálna hodnota RGB 

Červená: 

C – 0, M – 100, Y – 100, K – 0 R – 218, G – 37, B – 29 #DA251D 

Modrá: 

C – 60, M – 40, Y – 0, K – 40 R – 73, G – 86, B – 119 #495677 

Čierna: 

C – 0, M – 0, Y – 0, K – 100 R – 31, G – 26, B – 23 #1F1A17 

Podrobnosti používania loga KCCKB a certifikačných, alebo akreditačných značiek ôžu byť upresnené 
v samostatnom design manuáli „Koncept vizuálnej identity“, ktorý KCCKB zverejní na svojom webovom 
sídle.  
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4 CERTIFIKAČNÁ ZNAČKA  

Certifikačná značka KCCKB preukazuje, že príslušná osoba je certifikovaná prostredníctvom KCCKB a že plní 
požiadavky podľa príslušného legislatívneho predpisu v prípadoch, keď je KCCKB v roli CAB.  

4.1 Audítor Kybernetickej bezpečnosti 

Certifikačnú značku audítora certifikovaného Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej 
bezpečnosti tvorí: 

• znak Kompetenčného centra, 

• evidenčné číslo „Ev. č. xxx/O-024“, kde prvé trojčíslie udáva číslo príslušného osvedčenia audítora 
kybernetickej bezpečnosti v poradí vydaných certifikácií a druhá časť O-024 udáva číslo príslušného 
osvedčenia o akreditácii.  

• odkaz na adresu webového sídla Kompetenčného centra ako certifikačného orgánu  

• modrý rámček okolo loga a evidenčného čísla,  

podľa nasledujúceho vzoru:  

 

pre text názvu certifikačnej značky audítora certifikovaného Kompetenčným a certifikačným centrom 
kybernetickej bezpečnosti je použitý font Albanian.  

4.2 Manažér Kybernetickej bezpečnosti  

Certifikačnú značku manažéra certifikovaného Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej 
bezpečnosti tvorí: 

• znak Kompetenčného centra, 

• evidenčné číslo „Ev. č. MKB/xxx/O-024“, kde prvá časť udáva číslo príslušného osvedčenia manažéra 
kybernetickej bezpečnosti v poradí vydaných certifikácií a druhá časť O-024 udáva číslo príslušného 
osvedčenia o akreditácii KCCKB pre certifikáciu osôb .  

• odkaz na adresu webového sídla Kompetenčného centra ako certifikačného orgánu  

• čierny rámček okolo loga a evidenčného čísla,  

podľa nasledujúceho vzoru:  

 

Certif ikovaný audítor

Ev. č. 001/O-024

cybercompetence.sk 
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pre text názvu certifikačnej značky manažéra certifikovaného Kompetenčným a certifikačným centrom 
kybernetickej bezpečnosti je použitý font Albanian.  

4.3 Akreditačné značky  

Akreditačná značka SNAS preukazuje, že CAB je akreditovaný SNAS-om.  

Akreditačná značka SNAS pozostáva z: 

• loga SNAS, 

• registračného čísla s predponou „Reg. No.“, kde číslo 695/O-024 udáva číslo príslušného rozhodnutia o 
akreditácii, 

• modrého rámčeka okolo loga SNAS a registračného čísla,  

podľa nasledujúceho vzoru:  

 

4.4 Identifikačná pečiatka  

Certifikovaná osoba pri výkone svojej činnosti môže používať identifikačnú pečiatku. Certifikovaná osoba 
nesmie použiť odtlačok svojej pečiatky na iné účely než sú uvedené v podmienkach používania certifikačnej 
značky, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Certifikovaná osoba je povinná bez zbytočného odkladu 
oznámiť KCCKB stratu alebo odcudzenie pečiatky.  

Vzor odtlačku pečiatky audítora certifikovaného Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej 
bezpečnosti tvorí:  

• rámček pečiatky o rozmere 24 x 61 mm  

• znak Kompetenčného centra,  

• evidenčné číslo „Ev. č. xxx/O-024“, kde prvé trojčíslie udáva číslo príslušného osvedčenia audítora 
kybernetickej bezpečnosti v poradí vydaných certifikácií a druhá časť O-024 udáva číslo príslušného 
osvedčenia o akreditácii,   

• titul, meno, priezvisko a odborné certifikáty audítora,  

• odkaz na adresu webového sídla Kompetenčného centra ako certifikačného orgánu,   

podľa nasledujúceho vzoru:  

 

Reg. No. 695/O-024 

Certif ikovaný audítor

Ev. č. 001/O-024

Meno Priezvisko

cybercompetence.sk 



 
 

Dátum účinnosti: 

04.02.2022 
Počet strán: 

9 

 Číslo: 01 

Certifikačná značka a podmienky jej používania Verzia: 6 

 

www.cybercompetence.sk  Strana 7/9   

 

 

Pre text je použitý font Albanian. Odtlačok pečiatky je čiernej farby.  

5 PODMIENKY POUŽÍVANIA LOGA A ZNAČIEK 

5.1 Používanie loga KCCKB  

Právo na používanie loga KCCKB má výlučne KCCKB. Logo KCCKB môžu používať výhradne zamestnanci 
KCCKB v súvislosti s činnosťami vymedzenými nižšie a certifikovaní audítori kybernetickej bezpečnosti 
v  certifikačnej značke v súvislosti s výkonom činností audítora.  

Logo KCCKB zamestnanci používajú:  

• v oficiálnych dokumentoch KCCKB, 

• na hlavičkovom papieri KCCKB pri oficiálnej korešpondencii, 

• na politikách, metodikách a iných vnútorných smerniciach KCCKB  

• na vizitkách zamestnancov KCCKB, 

• na propagačných a publikačných materiáloch vydávaných KCCKB, 

• na prezentáciách, na školeniach a iných podujatiach organizovaných KCCKB alebo v mene KCCKB, 

• na webovom sídle KCCKB,  

• na sociálnych sieťach prevádzkovaných v mene KCCKB.  

Iné použitie loga KCCKB je možné iba na základe písomnej žiadosti schválenej generálnym riaditeľom KCCKB. 

Logo sa nesmie používať v kontexte, ktorý by poškodzoval, alebo znevažoval dobré meno KCCKB, najmä nie:  

• zavádzajúcom,  

• použité spôsobom, ktorý by neoprávnene naznačoval, že KCCKB certifikoval výrobok, službu, alebo 
osobu, resp. že sú tieto pokryté certifikáciou,  

• použité treťou stranou v rámci školenia, vzdelávacieho podujatia, alebo vzdelávacích materiálov  
spôsobom, ktorý by naznačoval, že sú tieto pokryté certifikáciou,  

• použité bez povolenia KCCKB žiadnou certifikovanou alebo necertifikovanou osobou. Povolenie KCCKB 
udelí iba na základe písomnej žiadosti s odôvodneným zámerom použitia loga KCCKB. KCCKB vydá 
povolenie a poskytne elektronickú verziu loga KCCKB iba za individuálne stanovených a následne  
monitorovaných podmienok.  

Reprodukčné pravidlá používania loga KCCKB sú uvedené v kapitole 0.  
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5.2 Používanie certifikačnej značky a odkazov na certifikáciu  

Certifikovaná osoba môže používať certifikačnú značku KCCKB iba v oblastiach, v ktorých mu bola udelená 
certifikácia. Certifikovaná osoba môže používať certifikačnú značku len za podmienok vopred stanovených 
touto politikou.  

Používanie certifikačných značiek nesmie byť zavádzajúce a nesmie uviesť verejnosť do omylu, čo je 
predmetom platnej certifikácie alebo kto je oprávneným držiteľom certifikácie.  

Certifikovaná osoba je v prípade certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti: 

oprávnená (za splnenia podmienok uvedených v tejto politike) používať pridelenú certifikačnú značku:  

• v dokumentoch priamo sa týkajúcich certifikovanej služby, ako sú správy, kontrolné záznamy, protokoly 
o testovaní, vrátane elektronických správ a dokumentov,  

• v propagačných materiáloch, 

• na webových stránkach,  

• na vyúčtovaniach auditných úkonov.  

Certifikovaná osoba je zodpovedná za vhodné a správne používanie certifikačnej značky v rámci oblasti a 
rozsahu udelenej certifikácie a výhradne počas platnosti certifikátu. V tejto súvislosti musí mať certifikovaná 
osoba zmluvne stanovené zásady používania a ochrany udelených certifikačných značiek v súlade s 
usmerneniami v tejto politike, prostredníctvom zmluvy s certifikovaným audítorom kybernetickej 
bezpečnosti o oprávnení používania certifikačnej značky.  

Certifikovaná osoba je v prípade certifikovaného manažéra kybernetickej bezpečnosti: 

oprávnená (za splnenia podmienok uvedených v tejto politike) používať pridelenú certifikačnú značku:  

• v interných pracovných dokumentoch, ako sú správy, kontrolné záznamy, protokoly o testovaní, vrátane 
elektronických správ a dokumentov,  

• v  propagačných materiáloch, 

• na webových stránkach. 

Certifikovaná osoba je zodpovedná za vhodné a správne používanie certifikačnej značky v rámci oblasti a 
rozsahu udelenej certifikácie a výhradne počas platnosti certifikátu. V tejto súvislosti musí certifikovaná 
osoba postupovať v súlade so stanovenými zásadami používania a ochrany udelených certifikačných 
značiek, Etickým kódexom certifikovanej osoby a v súlade s usmerneniami v tejto politike. 

Používanie certifikačných značiek zákazníkmi certifikovaných osôb nie je povolené.  

CAB monitoruje používanie certifikačných značiek, vykonáva primerané kontrolné opatrenia a predchádza 
akémukoľvek nesprávnemu alebo zavádzajúcemu použitiu.  

Certifikovaná osoba sa v zaväzuje:  

a) zdržať sa používania všetkých odkazov na  certifikovaný status po dobu, pokiaľ má pozastavenú 
platnosť certifikátu, 

b) nepoužívať certifikáciu spôsobom narušujúcim povesť certifikačného orgánu a neurobiť žiadne 
vyhlásenie týkajúce sa certifikácie, ktoré by certifikačný orgán mohol považovať za zavádzajúce 
alebo neoprávnené; 
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c) v prípade pozastavenia platnosti alebo zrušenia certifikácie, zastaviť používanie všetkých vyhlásení 
obsahujúcich odvolania na certifikačný orgán alebo certifikáciu a vrátiť všetky certifikáty, ktoré 
vydal certifikačný orgán; 

d) nepoužívať certifikát zavádzajúcim spôsobom. 

 

6 REPRODUKČNÉ PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA LOGA A ZNAČIEK  

Logo SNAS, KCCKB, akreditačná značka SNAS a certifikačná značka KCCKB sa musia reprodukovať výhradne 
v takej podobe a v takých proporciách, ako je uvedené v tejto politike. Prípustné sú iba také druhy 
reprodukcie, ktoré spoľahlivo zabezpečujú predpísaný ́tvar a farebnosť.  

Je zakázané logá a značky akýmkoľvek spôsobom deformovať alebo ich používať v rozpore s touto politikou. 
Proporcie značiek (pomer strán a jednotlivých častí) musia ostať zachované.  

KCCKB na vyžiadanie poskytne grafickú predlohu loga alebo certifikačnej značky.  

Pokiaľ držiteľ certifikátu používa certifikačnú značku v rozpore s pravidlami uvedenými v príslušnej zmluvnej 
alebo inej dohode a v tejto politike, KCCKB odníme držiteľovi certifikátu oprávnenie používať túto značku. 
KCCKB nezodpovedá za dôsledky uvedeného odňatia.  

Nedodržanie lehoty stanovenej na odstránenie zistených nedostatkov alebo ich neodstránenie, alebo 
závažné či opakované porušenie požiadaviek tejto politiky certifikovanou osobou je dôvodom, aby KCCKB 
začal konanie o zrušení certifikácie, prípadne o uskutočnení potrebných právnych krokov.  

KCCKB môže na svojej webovej stránke zverejniť akékoľvek porušenie či nedodržanie podmienok používania 
certifikačnej značky certifikovanou osobou.  

 


