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Podmienky pre používanie osobitnej domény druhej úrovne org.sk 
Doména „org.sk“ je doména určená pre registráciu neziskovým subjektom zo Slovenska. 

 

1 Úvodné ustanovenie 
Poskytovanie registrácie domén tretej úrovne pod doménou „org.sk“ je osobitnou službou v zmysle 
bodu 4.7.1 Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk (ďalej len „Pravidlá“) 
nadštandardného typu. Registrácia na doméne „org.sk“ je sprístupnená všetkým Registrátorom po ich 
akreditácii pre túto činnosť podľa bodu 10.2.7 Pravidiel. 

2 Základné pravidlá 
2.1. Registrácia domén tretej úrovne pod Doménou „org.sk“ a úkony s nimi spojené sa vykonávajú 

rovnakým spôsobom, ako registrácia a úkony s Doménami podľa Pravidiel a rovnako sa na ne 
viažu obdobné podmienky podľa Pravidiel, vrátane podmienok pre Používateľa, Držiteľa 
a Registrátora, ako aj ochrany osobných údajov podľa Pravidiel. Uvedené sa týka aj všetkých 
služieb poskytovaných pre Domény, ak nie je osobitne uvedené inak. Pojem „Doména” sa v 
takýchto prípadoch považuje za pojem „doména tretej úrovne pod Doménou „org.sk””. 

2.2. Vo vzťahu k bodu 2.1 Pravidiel sa dopĺňajú požiadavky týkajúce sa Používateľa – Držiteľom 
domény tretej úrovne pod Doménou „org.sk“ sa môže stať a byť iba osoba, ktorá je 
Používateľom podľa Pravidiel, a ktorá 

2.2.1. má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a 

2.2.2. je právnickou osobou, ktorá nebola založená alebo zriadená za účelom dosahovania 
zisku a zároveň je 

a) občianskym združením, 

b) nadáciou, 

c) neinvestičným fondom alebo 

d) neziskovou organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné služby (n.o.). 

2.3. Registrátor je pri Používateľovi, ktorý žiada o registráciu domény tretej úrovne pod Doménou 
„org.sk“ povinný pred zaregistrovaním takejto domény vyžiadať od Používateľa preukázanie 
resp. potvrdenie faktov spĺňajúcich podmienky podľa bodu 2.1 týchto podmienok (napr. 
čestným vyhlásením) alebo zabezpečiť priame preverenie v príslušnom oficiálnom registri. 
Registrátor je okrem toho povinný pri registrácii, správe a úkonoch vo vzťahu k doménam tretej 
úrovne pod Doménou „org.sk“ dodržať všetky práva, podmienky a postupy podľa Pravidiel. 
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2.4. Nesplnenie ľubovoľnej požiadavky podľa bodu 2.2 týchto podmienok oprávňuje SK-NIC konať 
podľa bodov 2.6 a 4.5.4 Pravidiel. 

2.5. SK-NIC je takisto vo vzťahu k registrácii k doméne tretej úrovne pod Doménou „org.sk“ 
oprávnený primerane uplatniť všetky práva, podmienky a postupy podľa Pravidiel. 

2.6. Registrácia a úkony s doménami tretej úrovne pod Doménou „org.sk“ sú nadštandardnou 
službou a príslušné poplatky sú uvedené v osobitných platobných podmienkach pre 
nadštandardné služby, pričom platobné podmienky sa riadia platobnými podmienkami podľa 
Cenníka v zmysle Pravidiel. 

3 Zmeny podmienok pre používanie osobitnej domény druhej úrovne org.sk 
3.1. SK-NIC je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a všetky súvisiace dokumenty. 

Aktuálne znenie týchto podmienok a všetkých súvisiacich dokumentov sa zverejňuje na 
webovom sídle SK-NIC. 

3.2. Akýkoľvek dodatok, výhrada, obmedzenie alebo odchýlka od týchto podmienok a/alebo 
súvisiacich dokumentov inou osobou ako SK-NICom sú vylúčené. 

3.3. Ak Používateľ neakceptuje zmenu týchto podmienok alebo súvisiacich dokumentov podľa bodu 
3.1 týchto podmienok, je v tejto súvislosti oprávnený písomne požiadať o ukončenie  
registračných období jeho domén tretej úrovne pod Doménou „org.sk“, a to najneskôr v deň 
pred dňom účinnosti tejto zmeny, pričom 

3.3.1. SK-NIC je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od dotknutých Zmlúv o Doméne, 
pričom odstúpenie nadobudne účinnosť jeho doručením tomuto Používateľovi, 

3.3.2. ak je tento Používateľ súčasne Registrátorom, takýmto požiadaním sa zároveň rozumie 
žiadosť o ukončenie akreditácie tohto Registrátora pre domény tretej úrovne pod 
Doménou „org.sk”; SK-NIC po ukončení akreditácie primerane uplatní pre všetky 
domény tretej úrovne pod Doménou „org.sk” dovtedy spravované týmto 
Registrátorom bod 9.16 Pravidiel,  

3.3.3. ak tak Používateľ v stanovenej lehote neurobí, rozumie sa tým, že dňom jej účinnosti 
príslušnú zmenu akceptoval, zmeneným podmienkam alebo súvisiacim dokumentom 
rozumie a v plnom rozsahu sa ich zaväzuje dodržiavať. 

3.4. Ak Používateľ neakceptuje zmenu podľa 12.1 Pravidiel, postup podľa bodu 12.4 Pravidiel sa 
obdobne aplikuje aj na domény tretej úrovne pod Doménou „org.sk”. 

4 Zmeny podmienok pre používanie osobitnej domény druhej úrovne org.sk 
4.1. Iné jazykové verzie týchto podmienok sú poskytované iba z dôvodu uľahčenia komunikácie so 

zahraničnými subjektmi, právne záväzná a prednosť v prípade rozporu má iba slovenská verzia.  

4.2. Tieto podmienky sú vydané s platnosťou a účinnosťou od 15.8.2021. 
 


