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Benefitný systém pre .sk Registrátorov 

Podmienky: 

1. Benefitný systém pre .sk Registrátorov (ďalej len „Benefitný systém“) je určený všetkým 
Registrátorom. 

2. V rámci Benefitného systému je možné po splnení určených cieľov získať výhodné podmienky 
týkajúce sa registrácie a služieb ohľadom Domén. Do uvedeného je zahrnutá aj Doména 
„org.sk“, pričom zľavy pre Doménu „org.sk“ sú polovičné. 

3. Na účely Benefitného systému sa 

3.1 za novú Doménu považuje Doména, ktorá je v čase svojej registrácie voľná/ 
nezaregistrovaná, 

3.2 za obnovenú Doménu považuje Doména, ktorej bolo predĺžené Registračné obdobie. 

Stabilná zľava: 

4. Pri dosiahnutí minimálne 10 nových Domén jednotlivým Registrátorom v danom mesiaci 
stabilná zľava zlacňuje každú novú Doménu ním zaregistrovanú v danom mesiaci o 1,- EUR bez 
DPH (=0,5 EUR bez DPH pre org.sk). 

Dynamická zľava: 

5. Dynamická zľava je závislá od veľkosti Registrátora (t.j. celkového počtu Domén v správe 
daného Registrátora) a splnenia cieľa v aktuálnom mesiaci. Uplatňuje sa podľa nasledovného 
mechanizmu (ceny sú uvádzané bez DPH): 

Počet Domén v správe 
Registrátora 

Cieľ 

 Nižšia úroveň 

(minimálne 10 Domén) 

Vyššia úroveň 

(minimálne 20 Domén) 

Skupina 1: 0 – 999 Domén 3% nových Domén 6% nových Domén 

Skupina 2: 1.000 – 19.999 Domén 1,5% nových Domén 3% nových Domén 

Skupina 3: 20.000 – 49.999 
Domén 

1% nových Domén 2% nových Domén 

Skupina 4: 50.000 a viac Domén 0,75% nových Domén 1,5% nových Domén 

 Zľava po dosiahnutí cieľa 

Zľava pre nové Domény -1,5 EUR (=0,75 EUR) / nová 
Doména (org.sk) 

-3 EUR (-1,5 EUR) / nová 
Doména (org.sk) 

Zľava pre obnovené Domény -0,1 EUR (=0,05 EUR) / 
obnovená Doména (org.sk) 

-0,2 EUR (=0,1 EUR) / 
obnovená Doména (org.sk) 
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6. Cieľ sa vypočítava ako uvedené percento z celkového počtu Domén v správe daného 
Registrátora, a to vždy na začiatku kalendárneho mesiaca. Zmena počtu Domén v správe 
Registrátora počas kalendárneho mesiaca a prípadný prechod do inej kategórie nemá vplyv na 
cieľ.  

7. Cieľ pre získanie zľavy je potrebné dosiahnuť v rámci daného kalendárneho mesiaca. 

8. Zľava po dosiahnutí cieľa bude pre dynamickú zľavu uplatnená iba na Domény, ktoré sú 
zabezpečené prostredníctvom DNSSEC, čím sa rozumejú také Domény, pri ktorých 
zabezpečenie prostredníctvom DNSSEC nastalo najneskôr do posledného dňa v mesiaci, kedy 
boli zaregistrované alebo obnovené. 

9. Zmena Držiteľa sa nepovažuje za registráciu Domény. 

10. SK-NIC si vyhradzuje právo neposkytnúť zľavu, čím zároveň zanikne príslušný nárok zo strany 
Registrátora, ak 

10.1 SK-NIC odstúpil od Registrátorskej zmluvy s okamžitou účinnosťou podľa Pravidiel 
účinných od 25.5.2018 alebo neskôr, 

10.2 Registrátor neuhradil riadne v dátume splatnosti faktúru vystavenú v zmysle 
Registrátorskej zmluvy. 

Doba platnosti Benefitného systému je od 1.7.2021 do 31.12.2022. Aktualizované 20.12.2021. 


