MIGRAČNÝ PLÁN
(verzia 1.1)
Tento dokument obsahuje základné informácie pre Registrátorov a Držiteľov v súvislosti s
prechodom (migráciou) z Pôvodných pravidiel do Nových pravidiel a keďže súčasťou Nových pravidiel
je aj spustenie nového Registra, aj procesné podrobnosti o súbehu funkčnosti pôvodného Registra a
nového Registra.

1.

Rámec migrácie

Pôvodnými pravidlami sa rozumejú Pravidlá účinné do 30.5.2017.
Novými pravidlami sa rozumejú Pravidlá účinné od 31.5.2017.
Deň migrácie je 31.5.2017
Predmigračné obdobie začína 1.11.2016 a končí 30.5.2017
Dátum
1.11.2016

Migračná aktivita
Začiatok predmigračného obdobia.

1.1.2017

Spustenie poskytovania migračných formulárov.
Ukončenie poskytovania služby rezervácie Domény (stav LOCKED).
Zmena cenníka.
Účinnosť Prechodných pravidiel.

13.3.2017

Sprístupnenie žiadosti Registrátora o presun do nového systému.

30.4.2017

Ukončenie možnosti Registrátora požiadať o presun do nového systému.

1.5.2017

Sprístupnenie žiadosti Registrátora o prečerpanie kreditu.
Ukončenie možnosti požiadať o štatút Registrátora.

Prvý
májový
týždeň
Druhý
májový
týždeň
31.5.2017

Sprístupnenie finálneho EPP rozhrania.

Sprístupnenie finálnych funkcií webového rozhrania.

Deň migrácie.
Vypnutie prístupu k pôvodnému Registru pre Registrátorov.
Spustenie produkčnej prevádzky nového Registra.
Výpovede Registrátorských zmlúv Registrátorom, ktorí nepožiadali o prenos do
nového systému. Zmigrovanie ostatných Registrátorov do nového Registra.
Výpovede zmlúv Užívateľov, ktorí spĺňajú podmienku bodu 2.6.1 nových Pravidiel
alebo ktorí vyjadrili nesúhlas s novými Pravidlami. Zmigrovanie Užívateľov do nového
Registra.
Zmigrovanie Domén do ekvivalentných stavov v novom Registri.

Zmigrovanie historických údajov a metaúdajov do nového Registra.
Užívatelia a Domény, ktorí stratili Registrátora, budú zmigrovaní do správy SK-NIC.
1.6..2017

Zmigrované Domény a Používatelia sa už spravujú v Novom registri a v súlade s
Novými pravidlami.
Obnovenie možnosti požiadať o štatút Registrátora.
Dočasná aktivácia služby Povolené prečerpanie všetkým zmigrovaným Registrátorom.

14.6.2017

Posledný deň na uhradenie Domén, ktoré boli zmigrované zo stavu TA.

19.6.2017

Vymazanie Domén zmigrovaných zo stavu TA, ktoré neboli včas uhradené.

1.7.2017

Dočasná služba Povolené prečerpanie deaktivovaná tým Registrátorom, ktorí o ňu
nepožiadali.

2.

Systémovo-procesné témy migrácie

2.1 Stavy domén:
Migrácia Domén z pôvodného Registra do nového Registra začína aj končí 31.5.2017, kedy už
budú všetky Domény v príslušných nových stavoch v novom Registri.
Pôvodný stav
Nový ekvivalentný stav
nezmigrovanej Domény
Deactivated (DOM_DAKT)

Ochranné obdobie (Redemption Grace Period) v príslušnom dni
podľa Deactivated.
Príklad: 3. deň DOM_DAKT = 3. deň ochranného obdobia

Deactivated Transfer
(DOM_TRDACT)

Zaregistrovaná (Registered), Autorizovaným registrátorom je nový
registrátor

Deleted (DOM_DEL)

Vymazávaná (Deleted)

Expired (DOM_EXP)

Ochranné obdobie (Grace Period) v príslušnom dni podľa Expired.
Príklad: 3. deň DOM_EXP = 3. deň ochranného obdobia

Held (DOM_HELD)

Ochranné obdobie (Redemption Grace Period) v príslušnom dni
podľa Held + 15 až po 26. deň Held; 27. a 28. deň Held sa ráta ako
26. deň
Príklad: 7. deň DOM_HELD = 22. deň ochranného obdobia
26., 27. a 28. deň DOM_HELD = 39. deň ochranného obdobia

Locked (DOM_LOCK)*

-

OK (DOM_OK)

Zaregistrovaná (Registered) v príslušnom dni ročného Registračného
obdobia
Príklad: 187. deň OK = 187. deň Zaregistrovaná

OK Warned (DOM_WARN)

Zaregistrovaná (Registered) v príslušnom dni ročného Registračného
obdobia + 337
Príklad: 12. deň OK Warned = 349. deň Zaregistrovaná

OK Last Notified
(DOM_LNOT)

Zaregistrovaná (Registered) v príslušnom dni ročného Registračného
obdobia + 351
Príklad: 10. deň OK Last Notified = 361. deň Zaregistrovaná

Reglost (DOM_RLOST)

Zaregistrovaná (Registered) v príslušnom dni ročného Registračného
obdobia, Autorizovaným registrátorom je SK-NIC**

Technicaly accepted
(DOM_TA)

Zaregistrovaná (nezaplatená, zablokovaná

Transferred (DOM_TRAN)

Zaregistrovaná (Registered), Autorizovaným registrátorom je nový
registrátor

FREE

Voľná (Available)

Ak nebude do 14 dní prijatá platba / uhradená, Doména bude
vymazaná.

* K začiatku Migračného obdobia tento stav neexistuje pri žiadnej Doméne.
** Pri Doméne, ktorá stratila registrátora, vykonáva činnosti registrátora SK-NIC. Zmena na iného
registrátora je možná kedykoľvek.
Domény budú k dňu migrácie automaticky zmigrované do ekvivalentného stavu v novom
Registri a v starom Registri už nebudú k dispozícii.
Automatizovaným zmigrovaním sa nemení dátum exspirácie Domény ani čas, ktorý už uplynul v
rámci daného stavu.
Osobitný postup k migrácii stavu TA:
Doména v stave TA bude zmigrovaná do stravu Zaregistrovaná s príznakom „nezaplatená“ a so
zablokovaním všetkých zmien. Každý príslušný Registrátor bude mať nerozdielne 14 dní na jej úhradu
(nezávisle od dĺžky už predtým prejdeného TA obdobia). Ak tak neurobí, všetky Domény
s pretrvávajúcim príznakom „nezaplatená“ budú v ďalších dňoch vymazané, t.j. uvoľnené na ďalšiu
registráciu. Zaplateným Doménam bude naopak odstránené zablokovanie zmien.
Upozornenie: Zaplatenie sa vykoná zvýšením kreditu podľa priority nižšia platba -> staršia
doména, preto ak má Registrátor v správe viac domén zmigrovaných z TA stavu, odporúčame najprv
vymazať Domény, ktoré nemajú byť zaplatené a až potom vykonať úhradu, aby systémová automatická
priorita nespracovala najprv nechcené Domény. Ak budú Domény náhodou zaplatené ešte na základe
proforma faktúry z pôvodného systému, stav „nezaplatená“ a odblokovanie im bude odstránené
manuálne zo strany SK-NICu.

2.2 Užívatelia
Užívatelia budú v rámci dňa migrácie zmigrovaní do nového Registra. Ich správa a zmena ich
údajov bude odvtedy možná iba v novom Registri podľa Nových pravidiel.

Rozpracované žiadosti o registráciu Užívateľa (F1), ktoré nebudú schválené do dňa migrácie,
budú zamietnuté. Registrátor môže týchto Užívateľov následne priamo zaregistrovať v novom systéme
podľa Nových pravidiel.
Užívateľovi sa jeho kontaktné údaje zmigrujú nasledovne:





prvý e-mail súčasného administratívneho e-mailu Užívateľa (t.j. pred znakom ;) ako primárny
e-mail Používateľa (kontaktu) v novom systéme,
prvé telefónne číslo súčasného administratívneho telefónu Užívateľa (t.j. pred znakom ;) ako
primárny telefón Používateľa (kontaktu) v novom systéme
fax súčasného Užívateľa ako fax Používateľa (kontaktu) v novom systéme
adresa sídla / trvalého bydliska ako adresa Používateľa (kontaktu) v novom systéme

2.3 Domény
Držiteľ, Registrátor a menné servery budú zmigrované tak, ako sú uvedené v pôvodnom
systéme.
Ako administratívny kontakt bude v novom systéme prednastavený Držiteľ, ako technický
kontakt Registrátor.

2.4 Identifikátory
Identifikátory pridelené Užívateľom podľa Pôvodných pravidiel sa po migrácii stanú
identifikátormi používateľa podľa Nových pravidiel. Obdobne to platí aj pre Registrátorov.
Identifikátory v novom systéme sa budú vytvárať podľa príslušnej technickej metodiky.

2.5 Rozpracované žiadosti
Rozpracované žiadosti podľa Pôvodných pravidiel (vznik Užívateľa, zmena údajov, ukončenie
zmlúv atď.) budú spracovávané iba do konca úradných hodín 30.5.2017. Žiadosti, ktorých náležitosti
nebudú doručené a spracované v tomto termíne, budú zamietnuté.

2.6 Faktúry
Faktúry z pôvodného systému sa do nového systému nemigrujú.

2.7 Spôsoby platieb
V novom Registri budú platby Registrátorov umožnené iba prostredníctvom kreditu. Všetkým
Registrátorom, ktorí v predmigračnom období požiadali o prečerpanie, sa od druhého mesiaca po
zmigrovaní (t.j. od 1.7.2017) automaticky aktivuje služba plného prečerpania kreditu podľa
stanovených podmienok a mesačnej fakturácie.
Pre plynulé zabezpečenie dostatočnej dispozície kreditu bude v prvom mesiaci plné prečerpanie
zapnuté pre všetkých Registrátorov.
Upozornenie: Služba prečerpania znamená v prípade nedostatočnej disciplíny pri úhrade aj
aplikáciu sankcií v podobe prakticky trvalého zrušenia možnosti využívať službu prečerpania (15. deň

od neuhradenia vystavenej faktúry) a deaktiváciu prístupu ku kontu Registrátora (29. deň od
neuhradenia vystavenej faktúry).

2.8 Poplatky za zmenu Registrátora
Pre Domény, ktoré sú v procese zmeny Registrátora a tento proces nebol pred migráciou
uhradený resp. zaradený na zbernú faktúru, sa poplatok za zmenu Registrátora podľa pôvodného
Cenníka odpúšťa, t.j. po migrácii ho nie je nutné uhrádzať.

3.

PRÁVNE TÉMY

3.1 Zmluvy
Všetky existujúce Rámcové zmluvy, Zmluvy o Doméne a Registrátorské zmluvy ostanú v
platnosti aj po dátume účinnosti Nových pravidiel.
Na účely evidencie Používateľov sa súhlasy vyžadované pri evidencii Používateľov preberajú zo
súhlasov daných prostredníctvom Rámcovej zmluvy. Obdobne to platí pre súhlasy dané v zmysle
Registrátorskej činnosti, a to aj v rámci žiadosti o presun do nového systému.
Dodatky Registrátorských zmlúv ohľadom platby kreditom a zbernou faktúrou k dátumu
účinnosti Nových pravidiel zaniknú a budú nahradené príslušnými platobnými podmienkami v zmysle
nového Cenníka. Ostatné dodatky zaniknú bez náhrady.

3.2 Ostatné právne náležitosti
Užívatelia podľa Pôvodných pravidiel sa k Dátumu účinnosti stanú Používateľmi podľa Nových
pravidiel. Evidencia Používateľov, ktorí spĺňajú podmienku bodu 2.6.1 nových Pravidiel (za posledných
6 mesiacov neboli Držiteľmi, Registrátorom ani nevykonali žiadnu zmenu svojich údajov) sa ukončí
k dátumu účinnosti Nových pravidiel, t.j. bude odstúpené od ich Rámcovej zmluvy. Rovnako bude
odstúpené od všetkých zmlúv aj tým Užívateľom, ktorí neakceptovali zmenu Pravidiel podľa bodu 16.3
Pôvodných pravidiel.
Registrátori, ktorí nepožiadali o zriadenie prístupu a prenesenie údajov do nového
informačného systému na správu domén podľa bodu 17.2 Pôvodných pravidiel bude podľa bodu 17.3
týchto pravidiel k 31.5.2017 ukončená Registrátorská zmluva.
Registrátor, ktorý je registrátorom Domény k dátumu účinnosti Nových pravidiel (a teda požiadal
o zriadenie prístupu a prenesenie údajov do nového informačného systému na správu domén podľa
bodu 17.2 Pôvodných pravidiel), sa stane Autorizovaným registrátorom tejto Domény. Ak bola
Registrátorovi Domény ukončená Registrátorská zmluva podľa odseku vyššie, činnosť registrátora bude
vykonávať SK-NIC.
Oprávnený Registrátor, ktorý Užívateľovi registruje najviac Domén sa k účinnosti Nových
pravidiel stane Autorizovaným registrátorom Kontaktných údajov tohto Používateľa. Ak majú viacerí
Oprávnení registrátori rovnaký počet Domén, Autorizovaným sa stane prvý v abecednom poradí. Ak
Užívateľ nemá Oprávneného registrátora alebo ani jeden z jeho Oprávnených registrátorov nepožiadal
o prenos do nového systému, činnosť Autorizovaného registrátora jeho kontaktných údajov bude
vykonávať SK-NIC.

Splnenie podmienky podľa bodu 9.8 Nových pravidiel, (ukončenie možnosti tzv. "proxy
držiteľstva Registrátorom") sa bude vyžadovať až od 31.5.2018 (viď. bod 13.2.2 Nových pravidiel), t.j.
Registrátor bude mať na prevod na skutočného Držiteľa obdobie jedného roka.

4.

MIGRAČNÁ ODSTÁVKA PRÍSTUPU K SYSTÉMU

V deň migrácie bude celodenne zrušený prístup k pôvodnému systému registrácie domén a jeho
službám, ďalší prístup bude umožnený až v novom systéme. Je preto dôležité, aby si najmä Registrátori
naplánovali svoju činnosť tak, aby sa vedeli tomuto faktu prispôsobiť. Generovania zóny a technickej
prevádzky registrovaných Domén sa táto odstávka nedotkne.

