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PRÍLOHA č. 2: 
PRAVIDLÁ TECHNICKEJ KOMUNIKÁCIE PRE DOMÉNU NAJVYŠŠEJ ÚROVNE .sk 

 
Doplnková technická dokumentácia 

 
Register poskytuje v jednotlivých procesoch automatickú notifikáciu, typicky najmä o úspechu alebo 
neúspechu konkrétneho procesu, resp. jeho častí.  
 

Detailný popis jednotlivých automatizovaných správ zasielaných Registrom 
Adresát E-mail Názov notifikácie Obsah notifikácie 

Registrátor Fakturačný Notifikácia nízkeho 
zostatku kreditu 

Informácia o nízkom kreditnom zostatku, 
zasielaná systémom v momente, keď kredit 
klesne pod hranicu, ktorú si nastavil 
Registrátor. 

Notifikácia nízkeho 
zostatku kreditu 

Informácia o nízkom kreditnom zostatku, 
zasielaná vtedy, keď je kredit nižší ako 
systémom vypočítaná predpoveď platieb na 
ďalší mesiac. 

Faktúra "číslo faktúry" Faktúra + informácia o stave faktúry sú 
zasielané v prípade, že Registrátor mal 
dostatočný kredit na jej úhradu a faktúra je už 
uhradená, odosielaná vždy v prvý deň v 
mesiaci Registrátorovi, ktorý predĺžil alebo 
zaregistroval doménu v predošlom mesiaci. 

Faktúra "číslo faktúry" Faktúra + informácia o stave faktúry sú 
zasielané v prípade neuhradenej faktúry, 
odosielaná vždy v prvý deň v mesiaci 
Registrátorovi, ktorý predĺžil alebo 
zaregistroval doménu v predošlom mesiaci. 

Upomienka č.1 Upozornenie na neuhradené položky + 
uplatnenie sankcií (vypnutie povoleného 
prečerpania, odosielané automaticky 
nasledujúci deň po splatnosti faktúry. 

Upomienka č.2 + Pokus 
o zmier 

Upozornenie na neuhradené položky + 
uplatnenie sankcií (zneprístupnenie Reg. 
účtu), odosielané automaticky 14 dní od 
odoslania Upomienky č.1. 

Primárny Domény exspirujúce dňa 
"dátum" 

Súhrnná informácia Registrátorovi o blížiacej 
sa exspirácii domén v jeho správe 30 dní pred 
exspiráciou. 
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Domény exspirujúce dňa 
"dátum" 

Súhrnná informácia Registrátorovi o blížiacej 
sa exspirácii domén v jeho správe 14 dní pred 
exspiráciou. 

Domény vymazané dňa 
"dátum" 

Zoznam vymazaných domén v správe 
Registrátora v daný deň. 

Pravidelná informácia o 
účtoch registrátorského 
účtu SK-NIC 

Sumár aktívnych a neaktívnych účtov 
Registrátora odosielaný automaticky každý 
začiatok nového kvartálu, vždy v prvý deň v 
mesiaci. 

Držiteľ Kontaktný Do konca predplateného 
obdobia domény 
"doména" ostáva 7 dní 

Automatická systémová notifikácia o blížiacej 
sa exspirácii domény Držiteľa, odosielaná 7 
dní pred exspiráciou. 

Exspirácia domény .SK Automatická systémová notifikácia o 
exspirácii domény Držiteľa. 

Technický 
kontakt 

Kontaktný "doména" CDS 
skenovanie pridalo DS 
záznam(y) 

Pridanie DS záznamu na doménu spolu s 
detailným popisom, odosielaná po aktivácii 
DNSSEC na doméne prostredníctvom CDS 
skenovania. 

"doména" CDS 
skenovanie odstránilo 
DS záznam(y) 

Odstránenie DS záznamu na doménu spolu s 
detailným popisom, odosielaná po deaktivácii 
DNSSEC na doméne prostredníctvom CDS 
skenovania. 

"doména" CDS 
skenovanie nahradilo DS 
záznam(y) 

Nahradenie DS záznamu na doméne spolu s 
detailným popisom, odosielaná po zistení 
zmeny DS záznamov prostredníctvom CDS 
skenovania. 

 

 


