
Zápis 
z 15. pracovného stretnutia Komisie pre správu národnej domény 

zo dňa 15. apríla 2016 
 

Prítomní:  Milan Kokavec (MF SR), Juraj Ondriš (ccTLD manažér), Miroslav Strečanský (ccTLD 

manažér), Michal Truban (registrátori domén), Ján Gallo (poskytovatelia 

internetových služieb), Milan Csaplár (používatelia internetu) 

Prizvaní: Peter Bíro (ccTLD manažér) 

 

Program: 
1. Návrh na schválenie základných poplatkov súvisiacich s doménou. 

2. Návrh na schválenie platobných podmienok. 

3. Návrh podpornej akcie pre nové domény. 

4. Rôzne 

K bodu 1: 
Prvý bod stretnutia nadväzoval na predchádzajúcu diskusiu Komisie k cenovej politike. P. Ondriš 

predložil za SK-NIC návrh, ktorý okrem avízovaného zjednotenia cien pre všetkých registrátorov 

reflektoval aj ďalšie zníženie základnej ceny domény, a to na úroveň 10 EUR za jeden rok 

registračného obdobia. 

Po diskusii k tejto téme bol návrh jednohlasne schválený (6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo). 

Takisto bolo najmä vzhľadom na potenciálnej fakturačné komplikácie avízované zo strany 

registrátorov odsúhlasené ponechanie rovnakej ceny aj v ochrannom období, t.j. 10 EUR. 

Členovia Komisie schválili aj zjednotenie poplatkov za zmenu registrátora a držiteľa, a to na úrovni 

6,6 EUR. 

K bodu 2: 
Nové platobné podmienky obsahovali nasledovné vecné témy: 

 jedinou formou úhrady zo strany registrátorov ostáva kredit, ktorý bude fungovať na princípe 

saldo účtu, 

 poplatok za poskytovaný úkon sa strháva okamžite pri vykonaní úkonu, nedostatočný kredit 

neumožní využiť službu, 

 obdobie fakturácie si bude určovať sám registrátor výberom z 3 možností – denné, týždenné 

a mesačné, SK-NIC po určitom období fungovania zváži, ktoré z nich sa budú reálne využívať, 

 platobné podmienky počítajú aj s možným prečerpávaním kreditu – pre registrátorov, ktorí 

dosiahnu určitú kredibilitu resp. dôveryhodnosť sa umožní prečerpanie – predpokladaným 

kritériom pre automatické pridelenie predpokladane ostane rovnako ako v súčasnosti počet 

500 spravovaných domén; SK-NIC zvažuje aj možnosť nadštandardnej služby pre 

registrátorov s menším počtom domén, 



 splatnosť faktúr vo vzťahu s prečerpaním bude spravidla 14 dní, 

 neuhradenie faktúry v čase splatnosti bude mať za následok sankciu a obmedzenie služieb 

registrátorovi. 

Členovia Komisie tento návrh jednohlasne schválili (6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo). 

V ďalšej diskusii zástupcovia SK-NIC skonštatovali, že vzhľadom na veľké množstvo zmien zatiaľ 

nezavádzajú žiadne ročné poplatky ani povinné zálohy, či budú vôbec nejaké potrebné sa uvidí od 

vývoja na trhu najmä s príchodom a fungovaním zahraničných subjektov. V tejto súvislosti bolo 

uvedené aj to, že na základe dostupných údajov až 21 z 30 európskych ccTLD registrov zaviedlo rôzne 

formy takýchto poplatkov, pričom väčšinou sa pohybujú v stovkách až tisícoch EUR, SK-NIC však 

v prípade zavedenia uvažuje skôr v desiatkach EUR. 

Vzhľadom na uvoľnenie administratívnych prekážok podľa nových pravidiel, otvorenie možnosti stať 

sa registrátorom aj zahraničným subjektom a riziká a administratívne náklady spojené s overovaním 

faktov pri evidovaní nových registrátorov však považuje za vhodné zaviesť určitú bariéru sťažujúcu 

vstup do prostredia špekulantom a podvodníkom jednorazovým vstupným poplatkom. Voči poplatku 

vo výške 200 EUR nemal nikto z členov Komisie výhradu. 

Nový cenník aj platobné podmienky budú účinné spolu s novými pravidlami, t.j. od 9.1.2017. 

K bodu 3: 
SK-NIC navrhol akciu na podporu registrácie nových domén. V rámci akcie sa bude jednať o zníženie 

ceny za registráciu v prvom roku registračného obdobia a podporu marketingu registrátorov. 

Vzhľadom na súčasnú alokáciu všetkých dispozičných zdrojov na vytvorenie nového systému 

a všetkých dokumentov súvisiacich s novými pravidlami jeho zástupcovia uviedli, že spustenie je 

možné od septembra 2016. Predbežný dátum ukončenia bol navrhnutý k 31.12.2017, SK-NIC na pôde 

Komisie v budúcom roku akciu vyhodnotí a podľa toho uváži, či akciu predĺži resp. ju prípadne 

ponechá aj ako trvalú. 

Následne prebiehala diskusia o pomere zníženia ceny a podpory marketingu, podrobnostiach akcie, 

najmä spôsobe vyhodnocovania marketingu vykonaného zo strany registrátorov a presných kritériách 

pre nové domény. 

Akcia bola nakoniec uzavretá v nasledovnej forme: 

 Cena za prvý rok registračného obdobia novej domény bude 6 EUR. 

 Novou doménou sa rozumie taká, ktorá bola v okamihu žiadosti o zaregistrovanie v stave 

voľná / nezaregistrovaná. 

 Keďže zavádzanie dokladovania marketingových činností registrátorov by bolo pre obe strany 

administratívne mimoriadne náročné a zaťažujúce, marketing registrátorov bude sledovaný 

na základe kritéria nárastu nových domén v ich správe. 

 Nárast nových domén bude počítaný za každých 100 nových Domén v priebehu roka (10 

mesiacov), kde SK-NIC vždy pri dosiahnutí tejto hranice a požiadaní zo strany registrátora 

refunduje na registrátorovi na kredit 1 EUR za novú doménu. 



 V období do migrácie, t.j. do 9.1.2017 je doplňujúcou podmienkou nárastu nových domén aj 

to, že na to, aby bola zarátaná, musí nová doména prejsť do stavu OK (t.j. stavy TA či LOCKED 

sa nepočítajú). 

Rôzne: 
Riaditeľ SK-NIC, a.s., p. Bíro informoval, že v budúcom období sa predpokladá poskytovanie aj  

rôznych nadštandardných služieb, z ktorých niektoré môžu byť spoplatnené – napr. zamrazenie 

domény po vzore „Locked“ v zahraničných ccTLD registroch – takéto služby budú priebežne dopĺňané 

do príslušných častí osobitných platobných podmienok. 

Závery: 
1. Záver 3/2016: Na 15. stretnutí Komisie bol schválený Cenník obsahujúci základné poplatky 

súvisiace s doménou, ktorý nadobudne účinnosť od 9.1.2017. 

 

2. Úloha 3/2016: Zapracovanie finálnych návrhov cien a vypublikovanie cenníka. 

T: 1. 9. 2016 

Z: P. Bíro 

3. Úloha 4/2016: Spustenie akcie na podporu registrácie nových domén. 

T: 1. 9. 2016 

Z: P. Bíro 

 

 

 

Zapísal: Peter Bíro 

Schválil: Milan Kokavec 


