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Správa k implementácii 

 

Zmena pravidiel sa týkala zosúladenia Pravidiel s novým všeobecným nariadením o ochrane 

osobných údajov, tzv. „GDPR“, a doplňujúcej úpravy textácie Pravidiel z dôvodu 

nejednoznačnosti pri definovaní sankcionovaných osôb a subjektov, ktoré sa nemôžu stať 

Registrátorom domén .sk.  

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov vstúpilo vo všetkých členských štátoch 

Európskej únie do účinnosti od 25. mája 2018. Nahradilo doterajšiu legislatívu a jeho cieľom 

je posilniť a zjednotiť ochranu osobných údajov pre všetkých občanov žijúcich v členských 

štátoch EÚ. Pravidlá registrácie domén .sk boli doplnené o ustanovenia nevyhnutné pre 

dosiahnutie súladu s týmto nariadením. Všetci registrátori domén .sk boli povinní najneskôr 

do dňa účinnosti GDPR uzatvoriť so spoločnosťou SK-NIC, a.s. (ďalej len „SK-NIC“) dodatok 

k Registrátorskej zmluve. Predmetom tohto dodatku bolo poverenie Registrátora spracúvaním 

osobných údajov Používateľov v mene SK-NICu, a to výlučne na účely registrácie domén .sk, 

správy domén .sk a súvisiacich  osobitných služieb pre Používateľov, ako aj na účely 

zabezpečenia riadneho plnenia povinností vyplývajúcich z Registrátorskej zmluvy 

a z Pravidiel, a určenie s tým súvisiacich vzájomných práv a povinností pri spracúvaní 

osobných údajov. Pre 50 najväčších Registrátorov domén .sk zorganizoval SK-NIC v marci 

seminár o GDPR.  

Komunikácia s Registrátormi bola masívna, pričom SK-NIC začal Registrátorov už 100 dní 

pred začiatkom účinnosti nariadenia upozorňovať na nevyhnutnosť uzavretia dodatku 

k Registrátorskej zmluve. Registrátori obdržali celkovo osem e-mailových notifikácií týkajúcich 

sa predmetného dodatku.  

o Prvá notifikácia bola Registrátorom doručená už 13. februára 2018. 

o Okrem e-mailových notifikácií boli Registrátori s počtom 10 alebo viac spravovaných 

domén  , ktorí zatiaľ neuzavreli dodatok a , priebežne kontaktovaní zamestnancami 

zákazníckeho centra SK-NIC aj telefonicky. Zákaznícke centrum telefonicky 

komunikovalo celkom s okolo 300 Registrátormi, pri neúspešnom pokuse sa hovor 

pokúsili opakovať. 

o Z celkového počtu 2458 vtedajších Registrátorov uzatvorilo dodatok 

k Registrátorskej zmluve 2306 Registrátorov, čo predstavuje podiel 93,82%.  
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Registrátorom, ktorí sa rozhodli Dodatok k Registrátorskej zmluve neuzavrieť, bol SK-NIC 

nútený vypovedať Registrátorskú zmluvu.  

o Registrátorov, ktorí neuzavreli Dodatok k Registrátorskej zmluve a mali v 

správe aspoň jednu Doménu, bolo celkom iba 37. Títo registrátori mali v správe 

celkom 115 Domén, čo predstavovalo iba 0,03% z celkového počtu 380 459 

zaregistrovaných Domén v danej dobe. 

o Registrátorom, ktorí neuzavreli Dodatok k Registrátorskej zmluve, bola k 13.8.2018 

vypovedaná Registrátorská zmluva a bola ukončená ich registrátorská činnosť. 

o Dňa 28.8.2018 boli Domény a Používatelia v správe týchto Registrátorov presunuté 

pod správu SK-NIC. 

o Všetci držitelia Domén, ktoré boli presunuté pod správu SK-NIC, boli obratom o tejto 

skutočnosti upovedomení e-mailom a dostali možnosť presunúť sa k ľubovoľnému 

ďalšiemu registrátorovi. 

 

Ako už bolo uvedené vyššie, súčasťou zmeny Pravidiel bolo aj jednoznačné zadefinovanie 

sankcionovaných osôb a subjektov, ktoré nemôžu byť Registrátorom alebo Držiteľom domén 

.sk priamo v Pravidlách (v predchádzajúcom období to bolo riešené výkladoveou formou). 

Predmetné doplnenie Pravidiel nemalo žiadny vplyv na činnosť existujúcich subjektov 

v registri  domén .sk. 

 

Uvedené zmeny Pravidiel boli formálno-právneho charakteru a nemali žiadny vplyv na 

funkčnosť systému správy domény najvyššej úrovne .sk. 

 


