
1 Úvodné ustanovenia 

1.15 GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). 

2 Používateľ 

2.1 Osoba podaním žiadosti o evidenciu podľa bodu 2.2 alebo Používateľ pri každej zmene svojich 
kontaktných údajov, registrácii Domény alebo predĺžení jej registračného obdobia prehlasuje, že 
2.1.1 sa oboznámil/a s Pravidlami a súhlasí s nimi, 
2.1.2 sa oboznámil/asúhlasí s podmienkami ochrany osobných údajov podľa Pravidiel a 
2.1.3 predložené údaje na zaevidovanie sú podľa jeho/jej vedomia v čase ich poskytnutia 

úplné a správne. 

8 Práva a povinnosti v súvislosti s osobnými údajmi a údajmi v Registri 

8.1 Register a údaje v ňom, vrátane osobných údajov, sú spravované SK-NICom. SK-NIC a Registrátor 
sú prevádzkovateľmi osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich 
ochranu osobných údajov (ďalej pre tento článok len „Predpisy“), ktorí vo svojich informačných 
systémoch spracúvajú osobné údaje. Vzhľadom na to, že SK-NIC a aj Registrátor spracúvajú tie isté 
osobné údaje vo vlastných informačných systémoch z rozdielnych právnych dôvodov, je každý 
z nich prevádzkovateľom v zmysle Predpisov a teda medzi nimi nevzniká povinnosť uzatvoriť 
písomnú zmluvu upravujúcu spracúvanie osobných údajov v zmysle Predpisov. 

8.2 Osoba žiadosťou o zaevidovanie v Registri potvrdzuje, že sa v zmysle Predpisov ešte pred získaním 
osobných údajov za účelom tejto evidencie oboznámila s nasledovnými informáciami: 

8.2.1 osobné údaje bude spracúvať SK-NIC ako prevádzkovateľ v zmysle Predpisov, 
8.2.2 účelom spracúvania osobných údajov podľa bodu 8.2.1 je evidencia Používateľa, 

uzatvorenie zmlúv v zmysle Pravidiel a plnenie záväzkov z nich vyplývajúcich, 
8.2.3 rozsah osobných údajov spracúvaných podľa bodu 8.2.1 je meno, priezvisko, bydlisko, 

dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu, 
8.2.4 osobné údaje podľa bodu 8.2.3 SK-NIC zverejňuje v rozsahu mena a priezviska. 

8.3 Používateľ a osoba, ktorá žiada o zaevidovanie v Registri súhlasí s tým, že SK-NIC je na účely 
overenia poskytnutých osobných údajov oprávnený vyhotovovať kópie (napr. kopírovaním alebo 
skenovaním) a odpisy verejných listín a dokladov ním/ňou predloženými. 

8.4 Používateľ berie na vedomie, že SK-NIC je pre účely súvisiace s registráciami Domén oprávnený 
8.4.1 podľa vlastného uváženia alebo na základe podnetu Používateľa optimalizovať údaje 

vedené v Registri, pričom SK-NIC je za týmto účelom oprávnený zlučovať záznamy 
o kontaktných údajoch, menných serveroch a DNS kľúčoch, ktoré sa odlišujú iba 
identifikátorom. Ak SK-NIC takéto zlúčenie vykoná, zachová všetky relevantné vzťahy 
zlúčených záznamov. SK-NIC takéto zlúčenie oznámi všetkým dotknutým osobám vedeným 
v Registri, 

8.4.2 pre účely plnenia povinností a výkonu práv podľa Pravidiel poskytovať údaje z Registra 
tretím osobám ako spracovateľom týchto údajov, ak tieto tretie osoby poskytujú SK-NICu 
na základe zmluvy plnenia potrebné pre plnenie povinností a výkon práv podľa Pravidiel; 
ak tieto osoby strany spracúvajú osobné údaje v zmysle Predpisov, je zoznam týchto osôb 
uvedený na webovom sídle SK-NIC 

8.4.3 poskytovať údaje z Registra a dokumenty týkajúce sa registrácie Domén orgánom štátnej 
správy a súdom, vrátane skrytých údajov a historických údajov, a to v súlade s príslušnými 



právnymi predpismi v rámci výkonu ich úradnej moci alebo v rámci rozhodovania sporov; 
takto poskytované údaje sa poskytujú vo vzťahu ku konkrétnemu Držiteľovi, 
Registrátorovi, konkrétnemu súboru kontaktných údajov alebo Doméne, avšak iba ak sú 
k dispozícii. 

8.5 Údaje v Registri sú určené iba pre účely uvedené v bode 8.2.2. Údaje, informácie alebo akékoľvek 
ich časti nemôžu byť bez predchádzajúceho súhlasu SK-NICu nad rámec účelu Registra 
zhromažďované, reprodukované, ukladané alebo prenášané, a to v akejkoľvek forme. Použitie 
údajov, informácií alebo akýchkoľvek ich častí v rozpore so stanoveným účelom môže byť 
považované za porušenie práv SK-NICu, osôb, ktorých údaje sú v Registri obsiahnuté alebo osôb, 
ktoré majú práva duševného, priemyselného alebo iného vlastníctva. Za takéto porušenie práv je 
považované najmä zhromažďovanie údajov alebo ich poskytovanie s cieľom zasielania 
nevyžiadaných správ a poškodzovania činnosti sieťových služieb alebo práv osôb evidovaných 
v Registri. Na takéto porušenie sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 

8.6 Používateľ je oprávnený označiť údaje, pri ktorých to je umožnené, ako skryté. Skryté údaje sa 
nezverejňujú prostredníctvom osobitnej služby na zverejňovanie údajov (WHOIS), tým však nie je 
dotknuté právo SK-NICu viesť a spracovávať takéto údaje a z technických dôvodov potrebných pre 
prevádzku Registra ich poskytovať Registrátorom, vrátane Registrátorov so sídlom mimo 
Slovenskej republiky. 

8.1 Register a údaje v ňom, vrátane osobných údajov, sú spravované SK-NICom. Vo vzťahu k týmto 
údajom je SK-NIC prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov 
upravujúcich ochranu osobných údajov, najmä  GDPR (ďalej pre tento článok spoločne len 
„Predpisy“). Vzhľadom na to, že SK-NIC je prevádzkovateľom, ktorý určil účel a prostriedky 
spracúvania osobných údajov na účely Pravidiel, Registrátor je pri plnení svojich povinností pri 
registrácii a správe Domén a pri súvisiacich úkonoch vykonávaných v Registri podľa Pravidiel 
v postavení sprostredkovateľa. Podmienky spracúvania osobných údajov medzi SK-NICom ako 
prevádzkovateľom a Registrátorom ako sprostredkovateľom sú stanovené v Registrátorskej 
zmluve. Registrátor súčasne spracúva osobné údaje Používateľa, s ktorým má uzatvorenú 
príslušnú zmluvu podľa bodu 9.17 Pravidiel, vo vlastných informačných systémoch, vo svojom 
mene, na účely a prostriedkami, ktoré sám určil a v súvislosti s týmto spracúvaním je Registrátor 
samostatným prevádzkovateľom, pričom SK-NIC za takéto spracúvanie osobných údajov 
nezodpovedá.   

8.2 Osoba žiadosťou o zaevidovanie v Registri potvrdzuje, že sa v zmysle Predpisov ešte pred získaním 
osobných údajov za účelom tejto evidencie oboznámila s nasledovnými informáciami: 
8.2.1 osobné údaje Používateľa a kontaktných osôb a zástupcov Používateľa bude spracúvať SK-

NIC ako prevádzkovateľ v zmysle Predpisov na účely uvedené nižšie, 
8.2.2 v prípade, ak má SK-NIC povinnosť určiť zodpovednú osobu v zmysle Predpisov, jej 

kontaktné údaje sú uvedené na Webovom sídle SK-NIC, 
8.2.3 účelmi spracúvania osobných údajov podľa bodu 8.2.1 a právnym základom SK-NICu pre 

toto spracúvanie je: 
a) evidencia Používateľa v Registri a s tým súvisiace uzatvorenie zmlúv v zmysle 

Pravidiel (najmä Zmluvy o Doméne a Registrátorskej zmluvy) a výkon práv a plnenie 
záväzkov z nich vyplývajúcich – právny základ tohto spracúvania je založený na plnení 
zmlúv v zmysle Pravidiel a vykonaní opatrení pred uzatvorením zmlúv, 

b) poskytnutie osobných údajov osobe, ktorá SK-NICu preukáže oprávnený záujem na 
získaní údajov z Registra v nevyhnutnom rozsahu na účely preukazovania, 
uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov tejto osoby - právny základ tohto 
spracúvania je založený na oprávnenom záujme SK-NICu spočívajúcom v zabezpečení 
dodržiavania Pravidiel a oprávnenom záujme tretej osoby spočívajúcom 
v preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní jej právnych nárokov, 

c) poskytnutie osobných údajov Centru ADR, ak sú tieto údaje nevyhnutné pre vedenie 
a rozhodnutie sporu podľa Pravidiel ADR - právny základ tohto spracúvania je 



založený na oprávnenom záujme SK-NICu a Centra ADR spočívajúcom v zabezpečení 
dodržiavania Pravidiel a Pravidiel ADR, 

d) spracúvanie údajov Používateľa, ktoré nie sú nevyhnutné na plnenie zmlúv podľa 
Pravidiel, no Používateľ ich SK-NICu poskytol najmä na účely zabezpečenia  
komunikácie s SK-NICom pri výkone práv a plnení povinností podľa Pravidiel, ako aj 
na účely identifikácie Používateľa pri preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní 
jeho právnych nárokov - právny základ tohto spracúvania je založený na oprávnenom 
záujme SK-NICu spočívajúcom v zabezpečení komunikácie s Používateľom podľa 
Pravidiel a v zabezpečení dodržiavania Pravidiel a oprávnenom záujme Používateľa 
spočívajúcom v zabezpečení preukázania svojej identifikácie pri komunikácii s SK-
NICom, ako aj vo vzťahu k preukazovaniu, uplatňovaniu alebo obhajovaniu jej 
právnych nárokov,  

e) vytváranie zálohy zónového súboru TLD .Sk a údajov o mennom priestore TLD .Sk 
v šifrovanej forme, v súlade s povinnosťami SK-NICu vyplývajúcimi zo zmluvy o 
spolupráci č. 749/130/2006 uzatvorenej dňa 5. júna 2006 s Úradom podpredsedu 
vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu - právny základ tohto 
spracúvania je založený na oprávnenom záujme Slovenskej republiky na vytváraní 
a uchovávaní zálohy zónového súboru TLD .Sk, ako aj oprávnený záujem SK-NICu 
spočívajúci v zabezpečení plnenia jeho povinností pri správe domény najvyššej 
úrovne .sk, 

f) zverejnenie osobných údajov prostredníctvom osobitnej služby na zverejňovanie 
údajov (napr. WHOIS) – právny základ je založený na súhlase Používateľa vyjadrenom 
príslušným technickým nastavením. 

8.2.4 rozsah osobných údajov spracúvaných SK-NICom podľa bodu 8.2.1 je meno, priezvisko, 
doručovacia adresa, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, 
fax) a IP adresa. V osobitných prípadoch, ak je to nevyhnutné na účely spracúvania alebo 
ak to vyplýva z Pravidiel alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, SK-NIC 
spracúva aj rodné číslo a/alebo číslo identifikačného dokladu Používateľa, 

8.2.5 Registrátor poskytuje SK-NICu osobné údaje Používateľa na účely uzatvorenia Zmluvy 
o Doméne v nevyhnutnom rozsahu, a to meno, priezvisko, doručovacia adresa a e-mailová 
adresa Používateľa; poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, pričom 
bez poskytnutia týchto údajov nie je možné plnenie zmluvných záväzkov zo strany SK-NICu 
podľa Pravidiel. Ak nie je v Pravidlách alebo osobitných všeobecne záväzných právnych 
predpisov uvedené inak alebo ak údaje nie sú nevyhnutné na poskytovanie osobitných 
služieb SK-NICu, spracúvanie ostatných osobných údajov Používateľa je voliteľné a SK-NIC 
bude tieto osobné údaje spracúvať na účely podľa bodu 8.2.3 len ak Používateľ 
tieto osobné údaje SK-NICu poskytol. 

8.2.6 osobné údaje Používateľa, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom podľa bodu 8.2.4 SK-
NIC nezverejňuje, s výnimkou prípadu, ak Používateľ označí údaje, pri ktorých to je 
umožnené, ako verejné. Verejné údaje sa zverejňujú prostredníctvom osobitnej služby na 
zverejňovanie údajov (napr. WHOIS). Nezverejnením údajov však nie je dotknuté právo SK-
NICu viesť a spracúvať takéto údaje podľa Pravidiel a z technických dôvodov potrebných 
pre prevádzku Registra ich poskytovať Registrátorom, vrátane Registrátorov so sídlom 
mimo Slovenskej republiky alebo iným osobám podľa Pravidiel.;  SK-NIC zverejňuje 
kontaktné údaje Registrátora v nevyhnutnom rozsahu v súlade s Pravidlami 
a Registrátorskou zmluvou, 

8.2.7 SK-NIC spracúva osobné údaje Používateľa počas doby trvania zmluvného vzťahu podľa 
Pravidiel a v lehote 6 mesiacov po skončení tohto zmluvného vzťahu; SK-NIC je oprávnený 
osobné údaje uchovávať aj po uplynutí tejto lehoty, a to v rámci plynutia zákonných 
premlčacích lehôt vyplývajúcich z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov. 



8.3 Používateľ a osoba, ktorá žiada o zaevidovanie v Registri berie na vedomie, že SK-NIC je na účely 
overenia poskytnutých osobných údajov oprávnený vyhotovovať kópie (napr. kopírovaním alebo 
skenovaním) a odpisy verejných listín a dokladov ním/ňou predloženými. 

8.4 Používateľ berie na vedomie, že SK-NIC je pre účely súvisiace s registráciami Domén oprávnený 
8.4.1 podľa vlastného uváženia alebo na základe podnetu Používateľa optimalizovať údaje 

vedené v Registri, pričom SK-NIC je za týmto účelom oprávnený zlučovať záznamy 
o kontaktných údajoch, menných serveroch a DNS kľúčoch, ktoré sa odlišujú iba 
identifikátorom. Ak SK-NIC takéto zlúčenie vykoná, zachová všetky relevantné vzťahy 
zlúčených záznamov. SK-NIC takéto zlúčenie oznámi všetkým dotknutým osobám vedeným 
v Registri, 

8.4.2 pre účely plnenia povinností a výkonu práv podľa Pravidiel a pre účely plnenia povinností 
SK-NICu vyplývajúcich zo zmluvy o spolupráci č. 749/130/2006 uzatvorenej dňa 5. júna 
2006 s Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, 
poskytovať údaje z Registra tretím osobám ako spracovateľom týchto údajov, ak tieto 
tretie osoby poskytujú SK-NICu na základe zmluvy plnenia potrebné pre plnenie povinností 
a výkon práv podľa Pravidiel; ak tieto osoby spracúvajú osobné údaje v zmysle Predpisov, 
je zoznam týchto osôb uvedený na Webovom sídle SK-NIC. 

8.4.3 poskytovať údaje z Registra a dokumenty týkajúce sa registrácie Domén orgánom štátnej 
správy, súdom, rozhodcovským súdom a Centru ADR, vrátane skrytých údajov a 
historických údajov, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi v rámci výkonu ich 
úradnej moci, v súlade Pravidlami ADR alebo v rámci rozhodovania sporov; takto 
poskytované údaje sa poskytujú vo vzťahu ku konkrétnemu Držiteľovi, Registrátorovi, 
konkrétnemu súboru kontaktných údajov alebo Doméne, avšak iba ak sú k dispozícii, 

8.4.4 poskytovať údaje z Registra v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, ktoré SK-NICu 
preukážu svoj oprávnený záujem podľa Predpisov na získaní týchto údajov na účely 
preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov týchto osôb. 

8.5 Údaje v Registri sú určené iba pre účely uvedené v bode 8.2.3 Údaje, informácie alebo akékoľvek 
ich časti, ktorých prevádzkovateľom je podľa Pravidiel SK-NIC, nemôžu byť bez predchádzajúceho 
súhlasu SK-NICu nad rámec účelu Registra zhromažďované, reprodukované, ukladané alebo 
prenášané, a to v akejkoľvek forme. Použitie údajov, informácií alebo akýchkoľvek ich častí v 
rozpore so stanoveným účelom môže byť považované za porušenie práv SK-NICu, osôb, ktorých 
údaje sú v Registri spracúvané alebo osôb, ktoré majú práva duševného, priemyselného alebo 
iného vlastníctva k týmto údajom alebo informáciám. Za takéto porušenie práv je považované 
najmä zhromažďovanie údajov alebo ich poskytovanie s cieľom zasielania nevyžiadaných správ a 
poškodzovania činnosti sieťových služieb alebo práv osôb evidovaných v Registri. Na takéto 
porušenie sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 

8.6 Spracúvanie osobných údajov podľa čl. 8 sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a 
Európskeho hospodárskeho priestoru; spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny 
v zmysle Predpisov sa môže uskutočniť len so súhlasom SK-NICu a za splnenia osobitných 
podmienok stanovených v GDPR. 

8.7 Služby poskytované podľa Pravidiel, ktoré k poskytovaniu vyžadujú súhlas Používateľa so 
spracúvaním jeho údajov (napr. osobitná služba na zverejňovanie údajov), nie sú primárne určené 
osobám mladším ako 16 rokov; ak však osoba mladšia ako 16 rokov má záujem využívať tieto 
služby, jej súhlas musí byť písomne vyjadrený alebo schválený zákonným zástupcom tejto osoby. 

8.8 Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v Predpisoch má Používateľ nasledovné 
práva: 
8.8.1 Právo na prístup k údajom: Používateľ má právo získať od SK-NICu potvrdenie o tom, či 

spracúva jeho/jej osobné údaje, ktoré osobné údaje spracúva a Používateľ môže tiež 
požiadať o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov, 

8.8.2 Právo na opravu: Používateľ má právo, aby boli jeho nesprávne osobné údaje bez 
zbytočného odkladu opravené alebo doplnené, pričom opravu údajov Používateľ vykoná 
v súlade s postupom podľa čl. 6 Pravidiel, 



8.8.3 Právo na vymazanie: Používateľ je oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli 
jeho osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na 
vymazanie má Používateľ najmä vtedy, ak jeho osobné údaje už nie sú potrebné na účely, 
na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na 
vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na 
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov SK-NICu alebo tretích 
osôb, 

8.8.4 Právo na obmedzenie spracúvania: V prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak Používateľ 
napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi 
predpismi alebo SK-NIC už nepotrebuje osobné údaje na účely stanovené v Pravidlách, ale 
potrebuje ich Používateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 
nárokov) Používateľ má právo požadovať, aby SK-NIC obmedzil ich spracúvanie, 

8.8.5 Právo na prenosnosť údajov: V prípadoch uvedených v  GDPR (t.j. ak sa osobné údaje 
spracúvali automatizovanými prostriedkami na základe plnenia zmluvy), Používateľ má 
právo získať poskytnuté osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte a má právo požadovať, aby tieto osobné údaje boli prenesené inému 
prevádzkovateľovi spravujúcemu doménu najvyššej úrovne .sk; právo na prenos osobných 
údajov priamo od SK-NICu k inému prevádzkovateľovi má Používateľ za predpokladu, že je 
tento prenos technicky možný, 

8.8.6 Právo namietať: Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe 
oprávnený záujem podľa GDPR, Používateľ má právo namietať voči takému spracúvaniu. 
SK-NIC nesmie tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené 
dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Používateľa, 
alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov SK-
NICu alebo tretích osôb. Používateľ má právo kedykoľvek namietať aj proti spracúvaniu 
osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu; v prípade, ak 
uplatnenia námietky voči spracúvaniu osobných údajov  podľa tejto vety, osobné údaje sa 
už na také účely nesmú spracúvať. 

8.8.7 Pravo odvolať súhlas: Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe 
súhlasu, tento súhlas môže Používateľ kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv 
na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

8.9 Používateľ má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu 
spracúvania osobných údajov.  

8.10 Práva podľa bodu 8.8 si môže Používateľ uplatniť kontaktovaním SK-NICu prostredníctvom 
kontaktných údajov uvedených na Webovom sídle SK-NICu a prostredníctvom Autorizovaného 
registrátora. Používateľ je tiež oprávnený kontaktovať zodpovednú osobu na jej kontaktné údaje 
uvedené na Webovom sídle SK-NICu. SK-NIC žiadosť vyrieši bez zbytočného odkladu a v každom 
prípade do jedného mesiaca od jej doručenia, ak nie je potrebná dlhšia lehota, pričom v takom 
prípade nesmie doba predĺženia presiahnuť 2 mesiace. Ak je to vzhľadom na požiadavku 
Používateľa účelné, SK-NIC môže Používateľovi oznámiť, aby si konkrétnu žiadosť podľa bodu 8.8 
Pravidiel uplatnil prostredníctvom svojho Autorizovaného registrátora. 

8.11 Ak má SK-NIC oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá si u neho 
uplatnila právo podľa bodu 8.8, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných 
na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby. 

8.12 SK-NIC nezodpovedá za spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva Registrátor ako 
prevádzkovateľ. Používateľ je povinný uplatňovať svoje práva dotknutej osoby v zmysle 
príslušných právnych predpisov, ktoré sa týkajú jeho zmluvného vzťahu s Registrátorom, u tohto 
Registrátora. 



9 Registrátor 

 
9.1 Registrátor 

9.1.1 môže byť iba právnická osoba so sídlom v niektorom z členských štátov Európskej únie, 
v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor alebo v členskom štáte Európskeho 
združenia voľného obchodu, uvedené sa primerane vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá 
má oprávnenie podnikať, 

9.1.2 nesmie byť v konkurznom konaní alebo v likvidácii, návrh na zahájenie insolvenčného 
konania alebo konkurz vo vzťahu k nemu nesmú byť zamietnuté alebo zrušené pre 
nedostatok majetku a nesmie sa ani nachádzať v akejkoľvek analogickej situácii k týmto 
situáciám, napríklad v dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby alebo 
v exekučnom konaní, 

9.1.3 nesmie mať pozastavenú svoju činnosť, 
9.1.4 alebo osoby, ktoré sú oprávnené ho zastupovať, prijímať v jeho mene rozhodnutia alebo 

ho kontrolovať, nesmú byť odsúdené právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, 
účasť v zločineckej organizácii, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo akékoľvek iné 
protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy Slovenskej republiky, Európskej 
únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho združenia voľného 
obchodu, vrátane toho ak sú na zozname, sú vlastnené alebo riadené sankcionovanou 
osobou alebo subjektom na akomkoľvek zozname zverejnenom vládou USA, vrátane 
zoznamu osobitne určených osôb (SDNs), ktorý je zverejňovaný americkým Úradom 
kontroly zahraničných aktív (OFAC), alebo ak sú osobou alebo subjektom na zozname 
sankcionovaných alebo obmedzených strán zverejňovaný aplikovateľnou jurisdikciou 
zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo, 

9.1.5 musí byť zaevidovaný ako Používateľ. 

10 SK-NIC 

10.8.9 ... 
a) ..., 
b) ..., 
c) .... 

13 Prechodné a záverečné ustanovenia 
13.1 Iné jazykové verzie Pravidiel sú poskytované iba z dôvodu uľahčenia komunikácie so 

zahraničnými subjektmi, právne záväzná a prednosť v prípade rozporu má iba slovenská verzia. 
13.2 Pravidlá sú vydané s platnosťou od 25.5.20181.9.2017. Pravidlá nadobúdajú účinnosť od 

25.5.20181.9.2017 (ďalej len „Dátum účinnosti“), okrem 
13.313.2 bodov 9.6.4, 9.6.5 a 9.6.6, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.11.2017, 

13.3.113.2.1 bodu 9.8, ktorý nadobúda účinnosť od 1.9.2018., 
13.3.2 Prílohy č. 1 Pravidiel technickej komunikácie pre doménu najvyššej úrovne .sk 

a relevantnej úpravy časti 4 Pravidiel technickej komunikácie pre doménu najvyššej 
úrovne .sk, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.2.2018. 

13.4 Na účely tohto článku Pravidiel sa Pôvodnými pravidlami rozumejú Pravidlá účinné od 1.1.2017.  
13.5 Všetci Užívatelia v zmysle Pôvodných pravidiel sa od Dátumu účinnosti považujú za Používateľov 

v zmysle Pravidiel. Všetci Držitelia v zmysle Pôvodných pravidiel sa od Dátumu účinnosti 
považujú za Držiteľov v zmysle Pravidiel. Všetci Registrátori v zmysle Pôvodných pravidiel sa od 
Dátumu účinnosti považujú za Registrátorov v zmysle Pravidiel. 

Komentár od [BP1]: Iba formálne zosúladenie číslovania 
s ostatnými časťami Pravidiel (z 10.8.9.1 až 10.8.9.3 na a) až 
c)), iná zmena tu nenastáva 



13.613.3 Rámcová zmluva v zmysle Pôvodných Ppravidiel účinných od 1.1.2017 zostáva 
v platnosti a účinnosti aj po Dátume účinnosti s tým, že Užívateľ v zmysle Pôvodných Ppravidiel 
účinných od 1.1.2017 sa po Dátume účinnosti považuje zastane Používateľaom. Rámcová zmluva 
sa po Dátume účinnosti považuje za uzatvorenú na dobu určitú, pričom táto doba končí dňom, 
kedy sa ukončí evidencia Používateľa v zmysle Pravidiel. 

13.713.4 Zmluva o Doméne a Registrátorská zmluva platná a účinná pred Dátumom účinnosti 
zostáva v platnosti a účinnosti aj po Dátume účinnostiv zmysle Pôvodných pravidiel zostáva 
v platnosti a účinnosti aj po Dátume účinnosti  a považuje sa za Zmluvu o Doméne podľa 
Pravidiel s tým, že  a všetky lehoty vzťahujúce sa k  týmto zZmluváme o Doméne zostávajú 
zachované, a to najmä Registračné obdobie. 

13.8 Registrátorská zmluva v zmysle Pôvodných pravidiel zostáva v platnosti a účinnosti aj po Dátume 
účinnosti a považuje sa za Registrátorskú zmluvu podľa Pravidiel s tým, že po Dátume účinnosti 
sa na Registrátorskú zmluvu vzťahujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Pravidiel v súlade 
s ich účinnosťou. 

13.9 Postupy v zmysle dodatkov k Registrátorským zmluvám, ktoré sú platné a účinné k Dátumu 
účinnosti, sa od Dátumu účinnosti prestávajú uplatňovať. 

13.5 Ak Registrátor, ktorý s SK-NICom uzatvoril Registrátorsku zmluvu pred dňom 25.5.2018 
neuzatvoril s SK-NICom písomný dodatok k Registrátorskej zmluve týkajúci sa ochrany osobných 
údajov a upravujúci vzťah medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa GDPR do dňa 
24.5.2018, na účely týchto Pravidiel sa toto konanie považuje za porušenie Pravidiel podstatným 
spôsobom v zmysle bodu 9.13.2 Pravidiel.  

 


