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nahrádza novým, nasledovným znením: 

„S ohľadom na to, že Dodávateľ je v súčasnosti manažérom (správca národnej domény) .Sk 
internetovej domény najvyššej úrovne (skTLD), je definovaný v súlade s ISO 3166 kódom 
v databáze TLD manažérov domén vedenej IANA a koná ako technický kontakt pre skTLD 
a na základe dohody medzi Zmluvnými stranami, pričom Objednávateľ je oprávnený 
definovať administratívny kontakt pre skTLD;“ 

2.2. V čl. 3 bode 3.4. sa nahrádza skratka „gTLO“ skratkou „gTLD“ a skratka „ceTLO“ skratkou 

„ccTLD“. 

2.3. V čl. 3 bode 3.5 sa časť vety v znení „menný priestor, ktorým sa na báze DNS“ nahrádza 
novým znením „menný priestor, ktorým na báze DNS“. 

2.4. V čl. 3 bode 3.6. sa nahrádza skratka „ceTLO“ skratkou „ccTLD“. 

2.5. Znenie čl. 3. bodu 3.7. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„3.7. Administratívnym kontaktom sa na účely tejto Zmluvy rozumie organizácia, orgán, či 
osoba osoby, ktorá je určená v súlade s bodom 7.4. tejto Zmluvy na účely kontaktu s 
ICANN-om vo veciach týkajúcich sa záležitostí administratívnej povahy a 
netechnických otázok.“ 

2.6. V čl. 3 bode 3.9. sa nahrádza skratka „ceTLO“ skratkou „ccTLD“. 

2.7. V čl. 3 bode 3.10. sa časť vety v znení „Pravidlám i sa na účely tejto Zmluvy dokument“ 
nahrádza novým znením „Pravidlami sa na účely tejto Zmluvy rozumie dokument“. 

2.8. Znenie čl. 3.bodu 3.12. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„3.12. Technickými časťami pravidiel sa na účely tejto Zmluvy rozumejú tie ustanovenia 
Pravidiel, ktoré upravujú záležitosti, resp. vzťahy, ktoré sú z hľadiska vecného, či 
obsahového technickej povahy a týkajú sa technickej realizácie správy TLD .Sk , 
najmä prevádzka DNS serverov, prevádzka registračných systémov, určovanie 
stavov domén.“ 

2.9. Znenie čl. 3.bodu 3.14. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„3.14. Internetovou komunitou sa na účely tejto Zmluvy rozumejú poskytovatelia služieb 
pripojenia na internet a poskytovatelia služieb doménových registrátorov pôsobiaci na 
území SR, ako aj tuzemskí užívatelia týchto služieb.“ 

2.10. V čl. 3. sa za bod 3.14 dopĺňajú nové body 3.15 až 3.18 s nasledovným znením: 

„3.15. SLA sa na účely tejto Zmluvy rozumie dohoda o úrovni poskytovaných služieb, ktorá je 
vymedzená v rámci Pravidiel; SLA pre jednotlivé služby obsahuje SLR a Kritické 
úrovne SLR.“ 

„3.16. SLR sa na účely tejto Zmluvy rozumie požiadavka na úroveň služby, uvedená v SLA v 
rámci Pravidiel.“ 

„3.17. Kritickou úrovňou SLR sa na účely tejto Zmluvy rozumie úroveň SLR, pod ktorou je 
služba podľa SLA v rámci Pravidiel poskytovaná na neakceptovateľnej úrovni.“ 

„3.18. Kritickými službami sa na účely tejto Zmluvy rozumie zabezpečovanie prevádzky 
menných serverov TLD.Sk.“ 
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2.11. V čl. 4. bode 4.2. sa dopĺňa nový bod 4.2.6. s nasledovným znením: 

„4.2.6. dodržiavať Pravidlá vrátane SLA zahrnutých v nich.“ 

2.12. V čl. 4. bode 4.3. sa na konci vety za slová „vrátane jej príloh“ dopĺňa čiarka a vkladajú sa 
slová: 

„v súlade so zásadami transparentnosti, pri zavedení a dodržiavaní vysokých technických 
a operačných štandardov a to za súčasného presadzovania záujmov Internetovej komunity.“ 

2.13. V čl. 4. sa za bod 4.3. pridáva nový bod 4.4., ktorý znie: 

„4.4.  Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si poskytovať potrebnú súčinnosť a konzultácie 
za účelom spoločnej podpory projektov zameraných na rozvoj digitálnej ekonomiky, 
vrátane prenosu znalostí a technológii, ako aj rast vzdelávacieho sektora.“ 

2.14. Znenie čl. 5. bodu 5.7. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„5.7. Každá zo strán je oprávnená kedykoľvek odvolať člena Komisie, ktorý bol touto stranou 
nominovaný, a nahradiť ho iným svojím nominantom za podmienky dodržania 
kvalifikačných predpokladov nominanta podľa bodu 5.3. tejto Zmluvy. Odvolanie (resp. 

výmena) člena Komisie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní 
člena Komisie druhej Zmluvnej strane, pričom o obsahu odvolania člena Komisie 
primerane platia ustanovenia bodu 5.5. Zmluvy.“ 

2.15. V čl. 5. sa za bod 5.8. vkladá nový bod 5.9., ktorý znie: 

„5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa zasadnutia Komisie nezúčastní žiaden 
nominant Zmluvnej strany, na nadchádzajúcich zasadnutiach Komisie v danom 
kalendárnom roku zvolaných písomnou žiadosťou doručenou Zmluvnej strane v 

príslušnej 14-dňovej lehote, neuplatní sa podmienka uznášaniaschopnosti podľa bodu 
5.8. v tej časti, kde sa vyžaduje prítomnosť aspoň jedného nominanta každej zo 
Zmluvných strán.“ 

2.16. V čl. 5. sa doterajšie body 5.9. až 5.12. označujú číslami 5.10. až 5.13. 

2.17. Znenie čl. 5. bodu 5.11. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

 „5.11. Komisia schvaľuje na návrh Dodávateľa vznik nových alebo zmenu existujúcich 
poplatkov v zmysle bodu 8.3. Zmluvy a zmenu ceny v zmysle bodu 8.4. Zmluvy.“ 

2.18. Znenie čl. 5. bodu 5.12. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„5.12. Zmluvné strany sa dohodli, že Komisia prerokuje navrhované zmeny Zmluvy, ktoré jej 
na základe rokovaní pred uzavretím dodatku k Zmluve predložia Zmluvné strany a 
vyjadrí sa k nim.“ 

2.19. V čl. 6. bode 6.1. sa časť prvej vety v znení „bude vykonávať v súlade s odbornou 

starostlivosťou“ nahrádza novým znením „bude vykonávať v súlade s riadnou odbornou 

starostlivosťou“. 

2.20. V čl. 6. sa za bod 6.2. vkladá nový bod 6.3., ktorý znie: 

„6.3. Dodávateľ nesmie prezentovať a propagovať TLD .Sk a vykonávať akúkoľvek 
marketingovú, propagačnú alebo mediálnu činnosť týkajúcu sa TLD .Sk v rozpore so 
záujmami Slovenskej republiky.“ 
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2.21. V čl. 6. sa doterajšie body 6.3. až 6.10. označujú číslami 6.4. až 6.11. 

2.22. Znenie čl. 6. bodu 6.5. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„6.5.  Dodávateľ' je povinný pravidelne aktualizovať a zálohovať všetky údaje a databázy 
potrebné pre výkon úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy a výkon funkcie správcu 
domény najvyššej úrovne podľa Prílohy č. 1, vrátane zónového súboru TLD .Sk, ako 
aj informácie o mennom priestore TLD . SK zavedenom do evidencie Dodávateľa na 
základe uzatvorených zmlúv o doméne (ďalej len "Registrácia"). Zmluvné strany sa 
súčasne dohodli, že Dodávateľ je povinný uskutočňovať zálohovanie údajov 
uvedených predchádzajúcej vete aj na technickú infraštruktúru Objednávateľa. 
Zálohovanie je povinný Dodávateľ uskutočniť najmenej raz za 24 hodín, pričom ak je 
zálohovanie vykonávané Dodávateľom v rámci jeho vlastnej infraštruktúry 
vykonávané s vyššou frekvenciou ako raz za 24 hodín, potom musí byť vykonávané 
aj vo vzťahu k Objednávateľovi minimálne za identických podmienok. Objednávateľ 
a Dodávateľ sa dohodnú na ochrane osobných údajov obsiahnutých v zálohovaných 
údajoch a na technických podmienkach  parametrov, ktoré sú potrebné, aby 
Dodávateľ mohol riadne splniť svoj záväzok podľa tohto bodu tejto Zmluvy, pričom si 
poskytnú za týmto účelom potrebnú súčinnosť.“ 

2.23. Znenie čl. 6. bodu 6.7. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„6.7.  Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne písomnou formou o 
zásadných zmenách vo svojom právnom postavení, najmä o prípadnej zmene právnej formy 
alebo zmene osôb, ktoré ovládajú Dodávateľa.“ 

2.24. Za čl. 6. bod 6.11. sa dopĺňajú nové body 6.12. až 6.15. s nasledovným znením: 

„6.12.  Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 6 (šiestich) mesiacov po podpise 

Dodatku č. 2 budú po vzájomnej súčinnosti Objednávateľa a Dodávateľa vydané 
aktualizované Pravidlá zodpovedajúce potrebám tejto Zmluvy v znení dodatkov. 
Zároveň sa Zmluvné strany zaväzujú, že pri akejkoľvek zmene služieb pri úprave 
Pravidiel, ktorá by mala súvis s SLR daných služieb, budú súčasne aktualizované SLA.“ 

„6.13.  Dodávateľ zabezpečí systém, ktorý bude neustále vykonávať automatizované 
monitorovanie služieb uvedených v SLA s mesačnou periodicitou hodnotenia 
dosiahnutých SLR.“ 

„6.14.  Dodávateľ nebude zasahovať do priebehu monitorovania vrátane akejkoľvek formy 
preferenčne vybavovať požiadavky na monitorované služby. Dodávateľ bude reagovať 
na monitorovanie podľa SLA tak, ako by reagoval na akékoľvek iné požiadavky od 
internetových používateľov.“ 

„6.15.  V záujme predísť vzniku škody je Dodávateľ po zániku tejto Zmluvy povinný 
poskytnúť Objednávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť potrebnú k migrácii služieb v 
súlade s pravidlami ICANN súvisiacich so správou a manažmentom TLD.sk na 
Objednávateľa alebo osobu potvrdenú zo strany ICANN, pričom súčasťou tejto 
súčinnosti bude za primeranú odmenu v prospech Dodávateľa aj povinnosť Dodávateľa 

vykonávať správu a manažment TLD.sk v zmysle pravidiel obsiahnutých v tejto Zmluve 
vrátane výberu poplatkov podľa Cenníka počas prechodného obdobia do času, pokiaľ 
infraštruktúra Objednávateľa alebo osoby potvrdenej zo strany ICANN nebude 
pripravená na riadny výkon správy a manažment správy TLD.sk.  Súčasne je Dodávateľ 
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povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, ako aj uskutočniť nevyhnutné úkony k 
zápisu zmeny ccTLD manažéra v lANA ccTLD databáze, či inej príslušnej evidencií.“ 

2.25. Znenie čl. 7. bodu 7.1. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„7.1.  Zmluvné strany zhodne konštatujú, že Objednávateľ je na základe licencie oprávnený 
vykonávať akékoľvek potrebné práva, predovšetkým všetky potrebné práva duševného 
vlastníctva, súvisiace s plnením záväzkov Dodávateľa vo vzťahu k TLD.sk na základe 
tejto Zmluvy; tým nie je dotknutý výkon práv Dodávateľom podľa tejto Zmluvy. Za 
účelom podľa predchádzajúcej vety Dodávateľ týmto udeľuje Objednávateľovi výhradný 
a časovo, územne, vecne neobmedzený súhlas na použitie (licenciu/sublicenciu) 

predmetov duševného vlastníctva vyplývajúcich z Prílohy č. 1, vrátane oprávnenia 
postupovať práva a udeľovať sublicencie bez akýchkoľvek obmedzení. V prípade 
vzniku nových predmetov duševného vlastníctva vyplývajúcich z Prílohy č. 1 prichádza 
k udeleniu súhlasu za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcej vete okamihom 
vzniku príslušného predmetu duševného vlastníctva. Zmluvné strany sa zároveň 
dohodli, že ku dňu zániku tejto Zmluvy Dodávateľ prevádza na Objednávateľa práva a 
iné majetkové hodnoty súvisiace s plnením záväzkov Dodávateľa vo vzťahu k TLD.sk 
na základe tejto Zmluvy, najmä: (i) práva a iné majetkové hodnoty  vyplývajúce z, 
Prílohy č. 1 spolu so zónovým súborom TLD.sk a s právami k databáze obsahujúcej 
informácie o mennom priestore zavedenom do evidencie Dodávateľa na základe 
uzatvorených zmlúv o doméne, ako aj (ii) know-how potrebné pre výkon úloh 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy a výkon funkcie správcu domény najvyššej úrovne 
v rozsahu tejto Zmluvy a (iii) ostatné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré v budúcnosti 
vzniknú v súvislosti s predchádzajúcimi bodmi (i) alebo (ii) a ktoré budú potrebné pre 
výkon úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy a výkon funkcie správcu domény najvyššej 
úrovne. Ak je k udeleniu súhlasu podľa prvej, druhej alebo tretej vety tohto bodu alebo 
k prevodu podľa štvrtej vety tohto bodu potrebné uzavretie osobitnej zmluvy, Dodávateľ 
sa zaväzuje na požiadanie Objednávateľa predmetnú zmluvu uzavrieť. V záujme 
odstránenia pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že všetky povinnosti a záväzky 
Zmluvných strán podľa tohto bodu sú poskytované bezodplatne a žiadna zo Zmluvných 
strán nie je povinná uhradiť druhej Zmluvnej strane žiadnu kompenzáciu ani náhradu 
nákladov.“  

2.26. Znenie čl. 7 bodu 7.2. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ccTLD manažérom pre TLD . Sk bude Dodávateľ, ktorý 
bude zároveň ako ccTLD manažér pre TLD .Sk evidovaný v rámci IANA ccTLD 
databázy. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude v prospech ICANN uhrádzať peňažné 
príspevky, či poplatky súvisiace so správou TLD .Sk.“ 

2.27. V čl. 7. sa za bod 7.2. sa vkladá nový bod 7.3., ktorý znie: 

„7.3. Dodávateľ sa v súvislosti so správou národnej domény .sk zaväzuje udržiavať vysokú 
úroveň stability, bezpečnosti a odolnosti v záujme celej spoločnosti vo všeobecnosti 
a osobitne Internetovej komunity.“ 

2.28. V čl. 7. sa doterajšie body 7.3. až 7.9. označujú číslami 7.4. až 7.10. 

2.29. Znenie čl. 7 bodu 7.6. prvá veta sa nahrádza novým, nasledovným znením: 
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„7.6. V nadväznosti na bod 7.5. Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Dodávateľ je 
oprávnený tiež kedykoľvek počas platnosti tejto Zmluvy rozhodnúť o zmene subjektu, 
ktorý určil na výkon funkcie Technického kontaktu.“ 

2.30. Znenie čl. 7 bodu 7.7. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto Zmluvy bude rešpektovať 
rozhodnutia Dodávateľa vykonané v zmysle bodov 7.5. a 7.6. Zmluvy v súvislosti so 
subjektom vykonávajúcim funkciu Technického kontaktu. V prípade, ak si Dodávateľ 
bude riadne plniť povinnosti z tejto Zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľ, že sa zdrží 
akéhokoľvek konania, či správania, ktoré by viedlo, resp. mohlo viesť k znemožneniu 
alebo obmedzeniu výkonu práva Dodávateľa vymedzeného v bodoch 7.5. a 7.6. 
Zmluvy.“ 

2.31. Znenie čl. 7. bodu 7.8. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„7.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy a za predpokladu jej riadneho 

plnenia Dodávateľom, v prípade, ak bude potrebné alebo vhodné v súvislosti s určením 
alebo zmenou subjektu vykonávajúceho funkciu Technického kontaktu a s tým 
súvisiacim zápisom alebo prepisom tohto subjektu v lANA ccTLD databáze, či inej 
príslušnej evidencii, poskytnúť z jeho strany akékoľvek súhlasy, stanoviská, vyjadrenia 
a pod., či vykonať akékoľvek rozhodnutia, oznámenia, či iné úkony voči ICANN, lANA 
alebo iným autoritám príslušným pre danú oblasť, tak Objednávateľ tieto úkony 
bezodkladne a riadne vykoná tak, aby v lANA ccTLD databáze, či inej príslušnej 
evidencii došlo k zápisu alebo prepisu subjektu vykonávajúceho funkciu Technického 
kontaktu podľa písomného rozhodnutia Dodávateľa oznámeného Objednávateľovi. 
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi riadne a včas všetku súčinnosť 
potrebnú k tomu, aby došlo k praktickej aplikácii, resp. vykonaniu rozhodnutí 
Dodávateľa v zmysle bodov 7.5. a 7.6. Zmluvy vo vzťahu k všetkým dotknutým 

inštitúciám, databázam a evidenciám. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade vzniku 
krízových stavov (napr. povodne) ohrozujúcich prevádzku infraštruktúry ccTLD. 
poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť' na zabezpečenie prevádzky uvedenej 
infraštruktúry.“ 

2.32. V čl. 7. bode 7.10. sa na začiatku prvej vety pred slová „Dodávateľ zachová kontinuitu“ dopĺňa 
čiarka a vkladajú sa slová: 

„.7.10. V prípade, ak Pravidlá neobsahujú prísnejšie podmienky,“ 

2.33. V čl. 7. sa vkladá nový bod 7.11., ktorý znie: 

„.7.11. Dodávateľ sa zaväzuje mať vypracovaný plán krízovej pripravenosti a zachovania 
kontinuity činnosti podľa tejto Zmluvy zodpovedajúci aktuálnym najvyšším technickým 
štandardom v danom odvetví,  pričom tento plán je povinný pravidelne (najmenej raz 
za 12 mesiacov) revidovať a prípadnú aktualizáciu konzultovat' s Objednávateľom a na 
požiadanie je povinný Objednávateľovi poskytnúť tento plán.“ 

2.34. Znenie čl. 8. bodu 8.3. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„.8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je oprávnený vyberať poplatky od tretích strán 
za výkon úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Výška poplatkov a platobné podmienky sú 
uvedené v Cenníku, ktorý schvaľuje Komisia za podmienok uvedených v tejto Zmluve, 
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rešpektujúc na jednej strane prevádzkové náklady a zisk Dodávateľa a na druhej strane  
potrebu rozvoja Internetovej komunity a spoločnosti.“ 

2.35. Čl. 8. bod 8.4. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„.8.4. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy netvorí Cenník 
súčasť Pravidiel. Zmluvné strany sa v nadväznosti na prechádzajúcu vetu dohodli, že 
ani po uzavretí tejto Zmluvy Cenník nebude tvoriť súčasť Pravidiel a vydávanie a 
publikovanie Cenníka ostávajú vo výlučnej pôsobnosti Dodávateľa, pričom výšku cien 
obsiahnutých v cenníku je Dodávateľ oprávnený zmenit' len s predchádzajúcim 
súhlasom Komisie. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti uvedené v 
bode 5.11 Zmluvy.“ 

2.36. V čl. 8. bode 8.5. sa časť vety v znení „v zmysle bodov 8.3. a 8.4. Zmluvy“ nahrádza novým 
znením „v zmysle bodov 5.11., 8.3. a 8.4. Zmluvy“. 

2.37. Čl. 8. bod 8.6. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„8.6. Dodávateľ sa zaväzuje, že 5 % (päť percent) z vybraných poplatkov za daný 
kalendárny rok použije na financovanie projektov v záujme Internetovej komunity. 

Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť spoločné úsilie za účelom zavedenia 
kvalifikovaného mechanizmu prideľovania prostriedkov. Použitie  finančných 
prostriedkov za kalendárne roky predchádzajúce roku, v ktorom bol prijatý kvalifikovaný 
mechanizmus podľa predchádzajúcej vety, na konkrétne projekty schvaľuje 
Objednávateľ.“ 

2.38. Čl. 8. bod 8.7. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„8.7. Dodávateľ je povinný zvýšiť počet percent z vybraných poplatkov na použitie 
financovania projektov v záujme Internetovej komunity pre daný kalendárny rok o 
ďalších 5 % k percentám podľa bodu 8.6.: 

(i)  ak Dodávateľ dvakrát v období šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov poruší svoju 
povinnosť podľa bodu 6.5. a Objednávateľ obe jednotlivé predchádzajúce porušenia 

danej povinnosti písomne notifikoval, alebo 

(ii)  ak Dodávateľ dvakrát v období šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov poruší svoju 
povinnosť podľa bodu 6.13., alebo 

(iii)  ak Dodávateľ dvakrát v období šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov nesplní 
Kritické úrovne SLR na základe zistení auditu podľa bodu 8.9. alebo prevádzkovej 
správy podľa bodu 9.1.2., alebo 

(iiv)  v prípade, že Kritické služby nie sú poskytované po dobu dlhšiu ako šesť po sebe 
nasledujúcich hodín z iného dôvodu ako živelná katastrofa, sieťový úrok na zariadenia 
Dodávateľa, alebo iného zásahu vyššej moci. 

Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že pre konkrétny kalendárny rok 
je možné zvýšenie maximálne o 5%.“ 

2.39. Čl. 8. bod 8.8. prvá veta sa nahrádza novým, nasledovným znením: 
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„8.8. Dodávateľ je povinný vyhotoviť výročnú správu najneskôr do 6 (šiestich) mesiacov po 
skončení jeho hospodárskeho  roka a zaslať ju predsedovi Komisie najneskôr do 15 

dní od jej vyhotovenia.“ 

2.40. V čl. 8. sa za bod 8.8. vkladá nový bod 8.9., ktorý znie: 

„8.9. Dodávateľ je povinný v priebehu prvých troch mesiacov každého kalendárneho roka 
vykonať prostredníctvom nezávislého subjektu, ktorý nie je spriaznenou osobou 
Dodávateľa podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z.z., viazaného voči Dodávateľovi záväzkom 
mlčanlivosti a zákazom konkurencie, technický audit Dodávateľa. Okrem správ z auditu 
je Dodávateľ vždy povinný predložiť Objednávateľovi aj správu o aktuálnej technickej 
architektúre systémov využívaných Dodávateľom pri plnení záväzkov podľa tejto 
Zmluvy, správu o personálnom zabezpečení poskytovaných služieb a tiež ďalšie 
dokumenty, ktoré si v súvislosti s vykonaním auditu Objednávateľ od Dodávateľa 
vyžiada.“ 

2.41. V čl. 9. v bode 9.1.2. v poslednej vete sa za slová „Tieto správy budú obsahovať tiež údaje o“ 
dopĺňajú nasledovné slová „plnení SLA a o“. 

2.42. Znenie čl. 10. bodu 10.1. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Objednávateľ akýmkoľvek spôsobom 
poruší, resp. riadne a včas nesplní niektorú zo svojich povinností uvedených v bodoch 
7.7. a 7.8. tejto Zmluvy, alebo ak Objednávateľ akýmkoľvek spôsobom zasiahne do 
oprávnení Dodávateľa, ktoré mu vyplývajú z bodov 7.5. a 7.6. Zmluvy, alebo ak mu 
svojím správaním, či konaním znemožní či obmedzí výkon jeho oprávnení týkajúcich 
sa Technického kontaktu, Objednávateľovi v uvedených prípadoch vzniká povinnosť 
voči Dodávateľovi na náhradu škody v plnej výške.“  

2.43. V čl. 10. bode 10.3. sa časť prvej vety v znení „ním uplatnenú škodu“ nahrádza novým znením 
„ním uplatnenú a preukázanú škodu“. 

2.44. Znenie čl. 10 bodu 10.4 sa nahrádza novým, nasledovným znením: 
„10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Dodávateľ akýmkoľvek spôsobom poruší, 

resp. riadne a včas nesplní niektorú zo svojich povinností uvedených v bode 7.9. tejto 

Zmluvy, alebo ak Dodávateľ akýmkoľvek spôsobom zasiahne do oprávnení 
Objednávateľa, ktoré mu vyplývajú z bodov 7.2. a 7.4. Zmluvy, alebo ak mu svojím 

správaním, či konaním znemožní či obmedzí výkon jeho oprávnení, Dodávateľovi v 
uvedených prípadoch vzniká povinnosť voči Objednávateľovi na náhradu škody v 
plnej výške.“ 

2.45. Znenie čl. 10 bodu 10.7 sa nahrádza novým, nasledovným znením: 
„10.7. Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť škodu Objednávateľovi v prípade porušenia 

povinností podľa bodov 6.1. až 6.7.“ 

2.46. V čl. 10. sa za bod 10.7. vkladá nový bod 10.8., ktorý znie: 

„10.8. Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka, ako aj ďalších platných a účinných právnych predpisov SR, týkajúce sa 
zodpovednosti za škodu alebo náhrady škody.“ 

2.47. Znenie čl. 11. bodu 11.1. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 
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„11.1.  Na základe dohody Zmluvných strán je táto Zmluva uzavretá na dobu určitú, a to na 

dobu trvania .sk ccTLD delegácie na Dodávateľa konajúceho ako ccTLD manažér 
(správca národnej domény). Táto Zmluva zaniká dňom zániku delegácie .sk ccTLD na 
Dodávateľa zo strany ICANN/IANA.“ 

2.48. Znenie čl. 11. bodu 11.2. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„11.2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že pred uplynutím doby, na ktorú je táto 
Zmluva uzavretá, môže byť táto Zmluva skončená iba na základe dohody Zmluvných 
strán alebo odstúpením podľa čl. 12. Zmluvy; možnosť výpovede Zmluvy je výslovne 
vylúčená.“  

2.49. V čl. 11.body 11.3. až 11.7. sa vypúšťajú. 

2.50. Čl. 12. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„12.1.  Bez ohľadu na trvanie tejto Zmluvy, každá zo Zmluvných strán je oprávnená od tejto 
Zmluvy odstúpiť, pokiaľ druhá Zmluvná strana nesplní riadne a včas svoju Zmluvou 
určenú povinnosť ani po písomnej výzve dotknutej Zmluvnej strany s dodatočnou 
primeranou lehotou na nápravu nie kratšou ako 30 kalendárnych dní. 

12.2. Bez nutnosti písomnej výzvy na nápravu podľa bodu 12.1 je každá zo Zmluvných strán 
oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy, pokiaľ druhá Zmluvná strana podstatným 
spôsobom poruší svoje povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

12.3. Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie povinnosti Zmluvnej strany považuje 
prípad, keď Zmluvná strana riadne a včas nesplní svoju Zmluvou určenú povinnosť 
tretíkrát v období šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov a pri každom z oboch 
predchádzajúcich porušení tejto povinnosti jej bola zaslaná písomná výzva na nápravu 
podľa bodu 12.1. 

12.4.  Za podstatné porušenie povinnosti Dodávateľa, pri ktorom je Objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od tejto Zmluvy bez nutnosti písomnej výzvy na nápravu podľa bodu 12.1., sa 
navyše považujú prípady, ak: 

(i)  Dodávateľ stratí licenciu alebo spôsobilosť na vykonávanie jeho aktivít, ktoré sú 
nevyhnutné pre správu TLD.sk, alebo 

(ii)  Dodávateľ trikrát v období šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov poruší svoju 
povinnosť podľa bodu 6.5. a Objednávateľ obe jednotlivé predchádzajúce porušenia 
danej povinnosti písomne notifikoval, alebo 

(iii)  Dodávateľ trikrát v období šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov poruší svoju 
povinnosť podľa bodu 6.13., alebo 

(iv)  Dodávateľ trikrát v období šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov nesplní Kritické 
úrovne SLR na základe zistení auditu podľa bodu 8.9. alebo prevádzkovej správy podľa 
bodu 9.1.2., alebo  

(v)  Kritické služby nie sú poskytované z iného dôvodu ako živelná katastrofa, sieťový úrok 
na zariadenia Dodávateľa, alebo iného zásahu vyššej moci po dobu dlhšiu ako 24 po 
sebe nasledujúcich hodín alebo v priebehu toho istého kalendárneho mesiaca dvakrát 
po dobu dlhšiu ako 12 po sebe nasledujúcich hodín. 
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12.5.  Zmluvné Strany sa výslovne dohodli na vylúčení aplikácie § 344 – § 350 a § 351 ods. 
2 až § 355 Obchodného zákonníka. 

12.6.  Odstúpenie od Zmluvy je jednostranným právnym úkonom. Odstúpenie od Zmluvy 

musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý Zmluvná strana 
od Zmluvy odstupuje a musí obsahovať podpis Zmluvnej strany, ktorá od Zmluvy 
odstupuje, inak je odstúpenie neplatné. 

12.7.  Právo na odstúpenie od tejto Zmluvy je oprávnená Zmluvná strana oprávnená vykonať 
najneskôr do šiestich (6) kalendárnych mesiacov odo dňa, kedy sa dozvedela o 
skutočnosti, zakladajúcej jej právo na odstúpenie od tejto Zmluvy; uplynutím tejto lehoty 
právo na odstúpenie z dôvodu, pre ktorý vzniklo, zaniká. 

12.8.  Odstúpenie od tejto Zmluvy sa však nedotýka nárokov strán na náhradu škody 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo z príslušných platných právnych predpisov SR. 

2.51. V čl. 14. sa  vkladá nový bod 14.1., ktorý znie: 

„14.1. Zmluvné strany sa v záujme odstránenia právnej neistoty a akýchkoľvek pochybností 
s účinnosťou od uzavretia Dodatku č.2 dohodli na tom, že urovnávajú všetky svoje 
predchádzajúce sporné práva v rozsahu vyplývajúcom zo zmien Zmluvy na základe 

Dodatku č. 2.“ 

2.52. V čl. 14. sa doterajšie body 14.1. až 14.7. označujú číslami 14.2. až 14.8. 

2.53. Znenie čl. 14. bodu 14.3. sa nahrádza novým, nasledovným znením: 

„14.3. Ak táto Zmluva neustanovuje inak, všetky podstatné nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy 
musia byť voči druhej strane uplatnené písomnou formou a riadne doručené druhej 
strane doporučenou poštovou zásielkou a zároveň e-mailom adresovaným 
štatutárnym orgánom Zmluvných strán, a to vrátane písomností podľa bodu 5.10. a čl. 
12. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa písomnosť zasielaná 
doporučenou poštovou zásielkou považuje za riadne doručenú aj v prípade, ak adresát 
písomnosť (adresovanú na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo v prípade jej 
zmeny na adresu oznámenú druhej Zmluvnej strane) neprevzal, pričom za deň 
doručenia písomnosti sa považuje deň vrátenia nedoručenej zásielky späť 
odosielateľovi (v prípade vrátenia zásielky späť) alebo deň odmietnutia prijatia zásielky 
adresátom (v prípade odmietnutia prijatia zásielky). Bežná korešpondencia sa 
vykonáva všetkými dostupnými technickými prostriedkami (fax, email a pod.).“ 

2.54. V čl. 14. bode 14.4. sa časť vety v znení „ako aj ďalších platných právnych predpisov SR“ 
nahrádza novým znením tejto časti vety v znení „ako aj ďalších platných a účinných právnych 
predpisov SR“.  

2.55. V celom texte Zmluvy sa slová „zmluva“, „zmluvná strana“ a „internetová komunita“  
v príslušnom gramatickom tvare nahrádzajú slovami „Zmluva“, „Zmluvná strana“ a 
„Internetová komunita“ v príslušnom gramatickom tvare. 
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3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obomi Zmluvnými stranami a účinnosť 
v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky.  

3.2. S výnimkou ustanovení upravených v tomto Dodatku, zostávajú ostatné ustanovenia Zmluvy 
nedotknuté a sú naďalej platné a účinné. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

3.3. Prílohy Dodatku tvoria:  

3.3.1. konsolidované znenie Zmluvy v znení všetkých jej dodatkov; a 

3.3.2. príloha č. 1. Zmluvy. 

3.4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) origináloch v slovenskom jazyku, pričom Objednávateľ 
obdrží tri (3) vyhotovenia a Dodávateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie. 

3.5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že si Dodatok pozorne prečítali, porozumeli jeho obsahu 

a uzavreli Dodatok v súlade s ich slobodnou a vážnou vôľou. Na znak toho Zmluvné strany 
pripájajú svoje podpisy. 

 

V ............................, dňa ............................  

 

 

…………………………………… 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Mgr. Matúš Šutaj Eštok 

generálny tajomník služobného úradu 

 

V ............................, dňa ............................  

 

 

…………………………………… 

SK-NIC, a.s.  

Ing Juraj Ondriš 

predseda predstavenstva 
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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
 

1. )MLUVNÉ STRANY 

1.1. O jed ávateľ 
 

ázov Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre i vestí ie a 

i for atizá iu  
adresa    Štefá ikova 15, 811 05 Bratislava, Slove ská republika 
IČO    50349287 
bankové spojenie  Štát a pokladnica 
číslo účtu   SK52 8180 0000 0070 0055 7142 
v zastúpe í Mgr. Matúš Šutaj Eštok, ge erál y tajo ík služo ého úradu,  

na základe splnomocnenia  

 

 

( ďalej len "O jed ávateľ'" ) 

 

 

1.2. Dodávateľ    

 

o hod é meno   SK-NIC, a.s.    
sídlo    Borská 6 
    841 04 Bratislava 
IČO    35 698 446 
zapísa á    v Obchodnom registri Okres ého súdu Bratislava I 
    oddiel: Sa, vložka č.: 1156/8 
v zastúpe í   Ing. Juraj O driš, 
    predseda predstavenstva 

 

( ďalej len „Dodávateľ“ ) 

 

ďalej spolu aj ako „) luv é stra y“ a jednotlivo aj ako „) luv á stra a“  

 

1. O jed ávateľ a Dodávateľ uzatvárajú medzi sebou podľa ust. § 269 ods. 2 O hod ého záko íka túto  

zmluvu o spoluprá i ( ďalej len „) luva“ ) 

 

2. PREAMBULA 

 
S ohľado  na to,  
že Dodávateľ je v súčas osti a ažéro  správ a árod ej do é y  .Sk internetovej domény ajvyššej 
úrov e (skTLD), je defi ova ý v súlade s ISO 3166 k do  v data áze TLD manažérov domén vedenej 
IANA a ko á ako te h i ký kontakt pre skTLD a na základe dohody medzi ) luv ý i stranami, pričo  
O jed ávateľ je opráv e ý defi ovať ad i istratív y kontakt pre skTLD;  
S ohľado  na to,  
že O jed ávateľ' á záuje  na úprave vzťahov so správ o  internetovej domény ajvyššej úrov e .Sk;  
S ohľado  na to,  
že riadenie a správa internetovej domény ajvyššej úrov e .Sk je záležitosťou verejného záuj u;  
S ohľado  na to,  
že cieľo  Zmluvy je správa internetovej domény ajvyššej úrov e .Sk, ktorá je ako k dové oz ače ie 

prirade á podľa ISO 3166 pre štát Slove ská republika, v súlade so záuj a i Slovenskej republiky a 

Internetovej komunity pôso ia ej v SR, dohodli sa Zmluvné strany na uzavretí tejto Zmluvy, ktorou si 
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vy edzujú svoje práva a povinnosti pri spolupráci týkajú ej sa správy internetovej domény ajvyššej 
úrov e .Sk v súlade so základ ými princíp i siete Internet. 
 

3. DEFINÍCIE 
 

3.1. ISOC sa na účely tejto Zmluvy rozumie The Internet Society - edzi árod á organizácia, oficiál e 
založe á v roku 1992, ktorá propaguje používa ie siete Internet a prístup k nej. Jej úlohou je poskytovať 
korporát u štruktúru a podporu ad-hoc orga izá iá  aktív y  pri rozvoji siete Internet. 

3.2. ICANN sa na účely tejto Zmluvy rozumie Internet Corporation For Assigned Names and Numbers - 
ezisková spoločnosť založe á 30.09.1998 na účely prevádzky technicko-koordi ač ý h fu k ií siete 

Internet vo verejnom záuj e, ako aj práv i ástup ovia tejto orga izá ie alebo orga izá ie, orgá y, či 
osoby, ktoré v udúcnosti prevez ú výko  jej súčas ý h fu k ií a právo o í a tak ju nahradia v jej 
práv o  postave í. 

3.3. lANA sa na účely tejto Zmluvy rozumie - Internet Assigned Numbers Authority - e trál y koordi átor 
v rá i štruktúry ISOC, pre pridel'ovanie u ikát y h hodnôt parametrov internetového protokolu. lANA 
koordinuje používa ie ohý h parametrov internetového protokolu a za ezpečuje e trál e 
koordi ač é funkcie glo ál eho internetu vo verejnom záuj e. 

3.4. TLD sa na účely tejto Zmluvy rozumie - top-Ievel domain names - doménové e á hierarchicky 
ajvyššej úrov e definované v dokumente RFC 1035 a ďalší h dokumentoch vyda ý h orga izá ia i 

ISOC, ktorý i sú uď generické "gTLD" ( EDU, COM, NET, ORG, GOV, MIL, INT, INFO, BIZ, NAME, AERO, 
COOP, MUSEUM a PRO) alebo dvojmiestne k dy krají  "ccTLD" (country code top level domains - napr. 
SK, CZ, AT a pod.), priradené prevaž e na základe normy ISO 3166. 

3.5. Doménou druhej úrov e sa na účely tejto Zmluvy rozumie reťaze  defi ova ý h znakov, prirade ý h 
pred TLD ( a za prípad é domény tretej a vyššej úrov e  a oddele ý h od TLD, prípad e aj od domén 
tretej a vyššej úrov e znakom '.' (bodka), pričom tento reťaze  tvorí e ý priestor, ktorý  na áze 
DNS (Domain Name Service) servera držitel' domény identifikuje na internete svoje služ y a aktivity po 
tom, ako je e ý priestor za ese ý do evidencie SK-NIC na základe zmluvy o doméne uzatvorenej s 
Dodávateľo . 

3.6. ccTLD manažéro  sa na účely tejto Zmluvy rozumie orga izácia, orgá  alebo osoba, ktorej bola ICANN-
om delegova á správa ccTLD, t.j. prísluš ej árod ej domény. 

3.7. Administratív y  kontaktom sa na účely tejto Zmluvy rozumie orga izácia, orgá , či osoba osoby, 
ktorá je urče á v súlade s bodom 7.4. tejto Zmluvy na účely kontaktu s ICANN-om vo veciach týkajú i h 
sa záležitostí administratív ej povahy a ete h i kých otázok. 

3.8. Te h i ký  kontaktom sa na účely tejto Zmluvy rozumie orga izácia, orgá , či osoba osoby, ktorá je 
urče á ccTLD manažéro  na účely kontaktu s ICANN-om vo veciach týkajú i h sa techni kých operá ií 
a rieše ia te h i kých otázok. 

3.9. lANA ccTLD databázou sa na účely tejto Zmluvy rozumie data áza ccTLD, t.j. árod ý h domén, ktorá 
obsahuje aj zoznam ccTLD a ažérov, Ad i istratív y h a Te h i ký h kontaktov.  

3.10. Pravidlami sa na účely tejto Zmluvy rozumie dokument v súčas osti plat ý pod ázvo  "Pravidlá 
poskytovania menného priestoru v internetovej doméne .Sk", t.j. dokument, ktorého účelo  je určiť 
administratív e a technické zásady poskytovania menného priestoru Domén druhej úrov e v 
internetovej doméne .Sk a stanovenie práv a povi ostí pri poskytova í, správe a užívaní menného 
priestoru, ako aj ďalšie dokumenty, ktoré uvede ý dokument v udú osti nahradia, a udú súhr e 
upravovať predmetné oblasti. 

3.11. Administratív y i časťa i pravidiel sa na účely tejto Zmluvy rozu ejú tie ustanovenia Pravidiel, ktoré 
upravujú záležitosti, resp. vzťahy, ktoré sú z hľadiska vecného, či obsahového administratív ej povahy, 

aj ä uzatvára ie z luv ý h vzťahov medzi užívateľom a registrátoro , zmeny na strane užívateľa 
alebo registrátora, oz ačova ie domé , rieše ie sporov. 

3.12. Te h i ký i časťa i pravidiel sa na účely tejto Zmluvy rozu ejú tie ustanovenia Pravidiel, ktoré 
upravujú záležitosti, resp. vzťahy, ktoré sú z hľadiska vecného, či obsahového technickej povahy a týkajú 
sa technickej realizá ie správy TLD .Sk , aj ä prevádzka DNS serverov, prevádzka registrač ý h 
systémov, určova ie stavov domén. 

3.13. Ce íko  sa na účely tejto Zmluvy rozumie píso ý dokument, v ktorom sú urče é sadzby poplatkov 
za jednotlivé služ y, resp. výko y poskytované Dodávateľo  v rá i jeho či osti súvisia ej s 
prevádzkou registra záz a ov o doméne druhej úrov e. 

3.14. Internetovou komunitou sa na účely tejto Zmluvy rozu ejú poskytovatelia služieb pripojenia na 
internet a poskytovatelia služie  do é ový h registrátorov pôso ia i na úze í SR, ako aj tuze skí 
užívatelia tý hto služieb. 

3.15. SLA sa na účely tejto Zmluvy rozumie dohoda o úrov i poskytova ý h služie , ktorá je vy edze á 
v rá i Pravidiel; SLA pre jed otlivé služ y obsahuje SLR a Kriti ké úrov e SLR. 

3.16. SLR sa na účely tejto Zmluvy rozumie požiadavka na úroveň služ y, uvede á v SLA v rá i Pravidiel. 
3.17. Kritickou úrovňou SLR sa na účely tejto Zmluvy rozumie úroveň SLR, pod ktorou je služ a podľa SLA 

v rá i Pravidiel poskytova á na eak eptovateľ ej úrov i. 
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3.18. Kriti ký i služ a i sa na účely tejto Zmluvy rozumie za ezpečova ie prevádzky e ý h serverov 
TLD.Sk. 

 

4. PREDMET ZMLUVY 

 

4.1. Na základe tejto Zmluvy O jed ávateľ' ako ústred ý orgá  štát ej správy pre i for atizá iu spoloč osti 
poveruje Dodávateľa a dáva mu súhlas k tomu, aby Dodávateľ' vyko ával správu a a až e t TLD .Sk 

a Dodávateľ' sa zaväzuje vyko ávať správu a a až e t TLD .Sk spôso o  a za podmienok 

dojed a ý h v tejto Zmluve. 

4.2. V rá i svojho záväzku uvede ého v bode 4.1. Zmluvy vyko ávať správu a a až e t TLD .Sk je 

Dodávateľ' povi ý aj ä: 
4.2.1. za ezpečovať evidenciu do é ový h mien do é  druhej úrov e; 
4.2.2. vyko ávať správu prísluš ý h data áz a prísluš ý h verej ý h vyhľadáva í h a dopytova í h 

služie ; 
4.2.3. za ezpečovať prevádzku registrač ého systé u do é  druhej úrov e; 
4.2.4. za ezpečovať prevádzku e ý h serverov TLD .Sk; 

4.2.5. vytvárať a vyko ávať a až e t z ový h sú orov TLD .Sk; 

4.2.6. dodržiavať Pravidlá vráta e SLA zahr utý h v nich. 

 

4.3. Dodávateľ sa zaväzuje riadne pl iť všetky svoje povinnosti súvisia e so správou a a až e to  TLD 

.Sk, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy vráta e jej príloh v súlade so zásada i transparentnosti, pri zavede í 
a dodržiava í vysoký h te h i ký h a operač ý h šta dardov a to za súčas ého presadzovania záuj ov 

Internetovej komunity. 

4.4. ) luv é strany sa zaväzujú avzájo  si poskytovať potre ú súči osť a ko zultá ie za účelo  

spoloč ej podpory projektov za era ý h na rozvoj digitál ej ekonomiky, vráta e prenosu z alostí a 

te h ol gii, ako aj rast vzdeláva ieho sektora. 

 

5. KOMISIA 

 

5.1. V záuj e naplnenia zásady vyjadrenej v piatom odseku Preambuly tejto Zmluvy, sa Z luv é strany 

dohodli, že spôso o  a za podmienok uvede ý h v ďalší h ustanoveniach tohto člá ku Zmluvy vytvoria 

spoloč ú komisiu ( ďalej len "Komisia" ), ktorej účelo  bude vyko ávať funkcie a právo o i urče é 

touto Zmluvou. 

5.2. ) luv é strany sa dohodli, že Komisia bude ať 7 (sedem) čle ov, pričo   5 piati čle ovia Komisie 

udú o i ova í O jed ávateľo  a 2 ( dvaja ) čle ovia Komisie udú o i ova í Dodávateľo . 
5.3. V záuj e zohľad e ia záuj ov Internetovej komunity v či osti Komisie, sa O jed ávateľ zaväzuje, že 

3 ( traja ) z 5 ( piatich ) í  o i ova ý h čle ov Komisie udú predstaviteľ i Internetovej komunity a 

e udú teda zamestnancami O jed ávateľa alebo i ý h orgá ov štát ej správy SR, pričo  jeden z 

predstaviteľov Internetovej komunity bude reprezentantom do é ový h registrátorov, jeden z 

predstaviteľov Internetovej komunity bude reprezentantom užívateľov internetu a jeden z 

predstaviteľov Internetovej komunity bude reprezentantom poskytovateľov i ter etový h služie . 

O jed ávateľ sa zaväzuje, že zlože ie í  o i ova ý h čle ov bude zodpovedať pomeru uvede é u 

v pred hádzajú ej vete po elú dobu trvania Komisie. 

5.4. Každá zo Z luv ý h strá  sa zaväzuje, že aj eskôr do 30 ( tridsiatich) kale dár y h dni od uzavretia 

tejto Zmluvy vyko á o i á iu čle ov Komisie zastupujú i h prísluš ú Z luv ú stranu. Nominovanie 

čle a Komisie za každú zo strá  je úči é dňo  doruče ia píso ého oz á e ia o o i á ii 
prísluš ého čle a Komisie druhej Zmluvnej strane. 

5.5. Píso é oz á e ie o o i á ií podľa bodu 5.4. Zmluvy usí obsahovať oz ače ie Zmluvnej strany, 

ktorá čle a Komisie nominuje, áležité ide tifikač é údaje o i ova ého čle a Komisie a prejav vôle, 
z ktorého je zrej é, že ide o nominovanie čle a Komisie v zmysle tejto Zmluvy. ) luv é strany sa 

dohodli, že pri nominantoch O jed ávateľa podľa bodu 5.3. Zmluvy, musia yť v píso ý h 

oz á e ia h O jed ávateľa o o i á ií popri uvede ý h áležitostia h uvede é aj skutoč osti, ktoré 

osvedčujú, že ide o predstaviteľov Internetovej komunity ( napr. špe ifikova ie poskytovateľa služie , 
ktorého je nominant zamestnancom, alebo čle o  jeho orgá ov a pod. ),  ako aj údaje o tom, ktorú zo 
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zložiek Internetovej komunity v zmysle bodu 5.3 Zmluvy jed otlivý nominant O jed ávateľa 

reprezentuje. 

5.6. ) luv é strany sa dohodli, že každý čle  Komisie, ktorý bol riadne Zmluvnou stranou o i ova ý, je 

opráv e ý vyko ávať v Komisii všetky úko y patriace podľa Zmluvy do jej pôso osti s tý , že jeho 

konanie v Ko isií bude pre prísluš ú Z luv ú stranu záväz é. 

5.7. Každá zo strá  je opráv e á kedykoľvek odvolať čle a Komisie, ktorý bol touto stranou o i ova ý, a 

ahradiť ho i ý  svojí  nominantom za podmienky dodrža ia kvalifikač ý h predpokladov nominanta 

podľa bodu 5.3. tejto Zmluvy. Odvolanie ( resp. vý e a  člena Komisie je úči é dňo  doruče ia 

píso ého oz á e ia o odvola í čle a Komisie druhej Zmluvnej strane, pričo  o obsahu odvolania 

čle a Komisie primerane platia ustanovenia bodu 5.5. Zmluvy. 

5.8. ) luv é strany sa dohodli, že ak v tejto Zmluve nie urče é inak, tak na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia 

Komisie sa vyžaduje adpolovič á väčši a čle ov Komisie. Ak zo Zmluvy evyplýva i é kv ru , je 

Komisia spôso ilá uz ášať sa ( a teda prijí ať rozhodnutia) v prípade, ak je na zasad utí príto ý h 

aspoň 5 ( päť  členov Komisie a zároveň je príto ý aspoň jeden nominant každej zo Z luv ý h strá . 
) luv é strany sa dohodli, že každý čle  Komisie á 1 (jeden) hlas. 

5.9. ) luv é strany sa dohodli, že v prípade, ak sa zasadnutia Komisie ezúčast í žiade  nominant Zmluvnej 

strany, na ad hádzajú i h zasadnutiach Komisie v danom kale dár o  roku zvola ý h píso ou 

žiadosťou doruče ou Zmluvnej strane v prísluš ej 14-dňovej lehote, euplat í sa podmienka 

uz áša ias hop osti podľa bodu 5.8. v tej časti, kde sa vyžaduje príto osť aspoň jed ého nominanta 

každej zo ) luv ý h strá . 
5.10. ) luv é strany sa dohodli, že zasadnutie Komisie je opráv e á zvolať každá zo Z luv ý h strá , a to 

doruče í  píso ej žiadosti o zasadnutie Komisie druhej Zmluvnej strane. Píso á žiadosť podľa 

pred hádzajúcej vety usí o sahovať urče ie dátu u zasadnutia Komisie, avrhova ý program 

zasadnutia, pričo  usí yť druhej Zmluvnej strane doruče á najmenej 14 kale dár y h d í pred 

dátu o  zasadnutia Komisie urče ý  v žiadosti. Každá zo Z luv ý h strá  sa zaväzuje za ezpečiť účasť 

svojich nominantov na zasadnutiach Komisie. 

5.11. Komisia s hvaľuje na ávrh Dodávateľa vznik ový h alebo zmenu e istujú i h poplatkov v zmysle bodu 

8.3. Zmluvy a zmenu ceny v zmysle bodu 8.4. Zmluvy. 

5.12. ) luv é strany sa dohodli, že Komisia prerokuje avrhova é zmeny Zmluvy, ktoré jej na základe 

rokova í pred uzavretí  dodatku k Zmluve predložia ) luv é strany a vyjadrí sa k nim.  

5.13.  Na výko  svojej či osti Komisia vydá štatút. 
 

6. PLNENIE PREDMETU ZMLUVY – PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN 

 

6.1. Dodávateľ' sa zaväzuje, že svoje úlohy vyplývajú e z tejto Zmluvy bude vyko ávať v súlade s riadnou 

odbornou starostlivosťou. ) luv é strany sa dohodli, že Dodávateľ' je opráv e ý za ezpečiť plnenie 

čiastkový h úloh súvisia i h s predmetom tejto Zmluvy prostred í tvo  tretí h strá . 
6.2. Dodávateľ' sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy epostúpi, resp. neprevedie práva a povinnosti 

vyplývajú e z postavenia správ u TLD .Sk na akúkoľvek tretiu stranu bez pred hádzajú eho píso ého 

súhlasu druhej strany. 

6.3. Dodávateľ nesmie preze tovať a propagovať TLD .Sk a vyko ávať akúkoľvek arketi govú, propagač ú 

alebo ediál u či osť týkajú u sa TLD .Sk v rozpore so záuj a i Slovenskej republiky. 

6.4. V prípade, ak ho o to O jed ávateľ' píso e požiada, je Dodávateľ' povin ý v lehote 30 d í poskyt úť 

O jed ávateľovi akékoľvek i for á ie súvisia e s pl e í  tejto Zmluvy. 

6.5. Dodávateľ' je povi ý pravidelne aktualizovať a zálohovať všetky údaje a data ázy potre é pre výko  

úloh vyplývajú i h z tejto Zmluvy a výko  funkcie správcu do é y ajvyššej úrov e podľa Prílohy č. 1 

tejto Zmluvy, vráta e z ového sú oru TLD .Sk , ako aj i for á ie o mennom priestore TLD .SK 

zavedenom do evidencie Dodávateľa na základe uzatvore ý h z lúv o do é e ďalej len "Registrá ia" . 
) luv é strany sa súčas e dohodli, že Dodávateľ je povi ý uskutočňovať zálohova ie údajov 

uvede ý h pred hádzajú ej vete aj na te h i kú i fraštruktúru O jed ávateľa. )álohova ie je povi ý 

Dodávateľ uskutoč iť najmenej raz za 24 hodí , pričo  ak je zálohova ie vyko áva é Dodávateľo  v 

rá i jeho vlastnej i fraštruktúry vyko áva é s vyššou frekvenciou ako raz za 24 hodí , potom usí yť 

vyko áva é aj vo vzťahu k O jed ávateľovi i i ál e za ide ti ký h podmienok. O jed ávateľ a 
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Dodávateľ sa dohod ú na ochrane oso ý h údajov o siah utý h v zálohova ý h údajo h a na 

te h i ký h podmienkach  parametrov, ktoré sú potre é, aby Dodávateľ mohol riadne spl iť svoj 

záväzok podľa tohto bodu tejto Zmluvy, pričo  si poskyt ú za tý to účelo  potre ú vzájo ú 

súči osť.    
6.6. ) luv é strany ko štatujú, že Dodávateľ' nie je predstaviteľo  štátu - Slovenskej republiky, pričo  

Dodávateľ' uz áva, že sa e ôže správať žiad y  spôso o , ktorý by vyvolával takýto dojem. 

Dodávateľ' je povi ý i for ovať dotk uté tretie strany, že epatrí k orgá o  štát ej správy Slovenskej 

republiky. 

6.7. Dodávateľ je povi ý i for ovať O jed ávateľa bezodkladne píso ou formou o zásad ý h z e á h 

vo svojom práv o  postave í, aj ä o prípad ej zmene práv ej formy alebo zmene osô , ktoré 

ovládajú Dodávateľa. 

6.8. ) luv é strany sa dohodli, že subjektom opráv e ý  vydávať a prísluš ý  spôso o  pu likovať 

Pravidlá, ako aj ich zmeny a doplnky je O jed ávateľ, pričo  sa O jed ávateľ zaväzuje, že bude s 

Dodávateľo  vopred ko zultovať každý ávrh ového znenia Pravidiel alebo ich čiastkový h zmien. V 

súvislosti s úpravou uvedenou v pred hádzajú ej vete je O jed ávateľ taktiež povi ý každý ávrh 

ového znenia Pravidiel alebo ich čiastkový h zmien zaslať Dodávateľovi v píso ej forme vopred na 

vyjadrenie, a to naj eskôr 30 kale dár y h d í pred uvažova ý  dátu o  ich vydania a uverejnenia. 

)odpoved osť za súlad Pravidiel s plat ý  poriadkom SR z áša O jed ávateľ. 
6.9. Dodávateľ je povi ý Pravidlá a ich zmeny a doplnky uviesť do praxe v čase potrebnom na ich te h i kú 

realizá iu. 
6.10. ) luv é strany sa dohodli, že k plat é u a úči é u vydaniu aký hkoľvek zmien Ad i istratív y h 

častí pravidiel oproti pred hádzajú e u stavu je potre ý pred hádzajú i píso ý súhlas Komisie. 

6.11. ) luv é strany sa dohodli, že k plat é u a úči é u vydaniu aký hkoľvek zmien Te h i ký h častí 
pravidiel oproti pred hádzajú e u stavu je potre ý pred hádzajú i píso ý súhlas Dodávateľa. 

6.12. ) luv é strany sa dohodli, že aj eskôr do 6 šiestich) mesiacov po podpise Dodatku č. 2 udú po 

vzájo ej súči osti O jed ávateľa a Dodávateľa vyda é aktualizova é Pravidlá zodpovedajú e 

potre á  tejto Zmluvy v z e í dodatkov. )ároveň sa ) luv é strany zaväzujú, že pri akejkoľvek zmene 

služie  pri úprave Pravidiel, ktorá by mala súvis s SLR da ý h služie , udú súčas e aktualizova é SLA.  

6.13. Dodávateľ za ezpečí systé , ktorý bude eustále vyko ávať auto atizova é monitorovanie služie  

uvede ý h v SLA s esač ou periodicitou hodnotenia dosiah utý h SLR. 

6.14. Dodávateľ nebude zasahovať do priebehu monitorovania vráta e akejkoľvek formy prefere č e 

vy avovať požiadavky na o itorova é služ y. Dodávateľ bude reagovať na monitorovanie podľa SLA 

tak, ako by reagoval na akékoľvek i é požiadavky od i ter etový h používateľov. 
6.15. V záuj e predísť vzniku škody je Dodávateľ po zá iku tejto Zmluvy povi ý poskyt úť O jed ávateľovi 

všetku evyh ut ú súči osť potre ú k igrá ii služie  v súlade s pravidlami ICANN súvisia i h so 

správou a a až e to  TLD.sk na O jed ávateľa alebo osobu potvrde ú zo strany ICANN, pričo  

súčasťou tejto súči osti bude za pri era ú odmenu v prospech Dodávateľa aj povi osť Dodávateľa 

vyko ávať správu a a až e t TLD.sk v zmysle pravidiel o siah utý h v tejto Zmluve vráta e vý eru 

poplatkov podľa Ce íka počas pre hod ého obdobia do času, pokiaľ i fraštruktúra O jed ávateľa 

alebo osoby potvrdenej zo strany ICANN nebude priprave á na riadny výko  správy a a až e t 

správy TLD.sk.  Súčas e je Dodávateľ povi ý poskyt úť všetku potre ú súči osť, ako aj uskutoč iť 

evyh ut é úko y k zápisu zmeny ccTLD a ažéra v lANA ccTLD data áze, či inej prísluš ej evide ií. 
 

7. PRÁVA SÚVISIACE S TLD.SK 

 

7.1. ) luv é strany zhodne ko štatujú, že O jed ávateľ je na základe licencie opráv e ý vyko ávať 

akékoľvek potre é práva, predovšetký  všetky potre é práva dušev ého vlast í tva, súvisia e 

s pl e í  záväzkov Dodávateľa vo vzťahu k TLD.sk na základe tejto Zmluvy; tý  nie je dotk utý výko  

práv Dodávateľo  podľa tejto Zmluvy. Za účelo  podľa pred hádzajú ej vety Dodávateľ tý to udeľuje 

O jed ávateľovi výhrad ý a časovo, úze e, vecne eo edze ý súhlas na použitie 

(licenciu/sublicenciu) predmetov dušev ého vlast í tva vyplývajú i h z  Prílohy č. 1, vráta e opráv e ia 

postupovať práva a udeľovať sublicencie bez aký hkoľvek o edze í. V prípade vzniku ový h 

predmetov dušev ého vlast í tva vyplývajú i h z Prílohy č. 1 pri hádza k udeleniu súhlasu za rov aký h 
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podmienok ako v pred hádzajú ej vete okamihom vzniku prísluš ého predmetu dušev ého vlast í tva. 
) luv é strany sa zároveň dohodli, že ku dňu zá iku tejto Zmluvy Dodávateľ prevádza na O jed ávateľa 

práva a i é ajetkové hodnoty súvisiace s pl e í  záväzkov Dodávateľa vo vzťahu k TLD.sk na základe 

tejto Zmluvy, aj ä: (i) práva a i é ajetkové hodnoty  vyplývajú e z Prílohy č. 1, spolu so z ový  

sú orom TLD.sk a s práva i k data áze o sahujú ej i for á ie o mennom priestore zavedenom do 

evidencie Dodávateľa na základe uzatvore ý h z lúv o do é e, ako aj (ii) know-how potre é pre 

výko  úloh vyplývajú i h z tejto Zmluvy a výko  funkcie správ u do é y ajvyššej úrov e v rozsahu 

tejto Zmluvy a (iii) ostat é práva a i é ajetkové hodnoty, ktoré v udú osti vz ik ú v súvislosti 
s pred hádzajú imi bodmi (i) alebo (ii) a ktoré udú potre é pre výko  úloh vyplývajú i h z tejto 

Zmluvy a výko  funkcie správ u do é y ajvyššej úrov e v rozsahu tejto Zmluvy. Ak je k udeleniu 

súhlasu podľa prvej, druhej alebo tretej vety tohto bodu alebo k prevodu podľa štvrtej vety tohto bodu 

potre é uzavretie osobitnej zmluvy, Dodávateľ sa zaväzuje na požiada ie O jed ávateľa pred et ú 

zmluvu uzavrieť. V záuj e odstrá e ia po hy ostí Z luv é strany potvrdzujú, že všetky povinnosti a 

záväzky Z luv ý h strá  podľa tohto bodu sú poskytova é bezodplatne a žiad a zo Z luv ý h strá  

nie je povi á uhradiť druhej Zmluvnej strane žiad u ko pe zá iu ani áhradu ákladov.  
7.2. ) luv é strany sa dohodli, že ccTLD a ažéro  pre TLD .Sk bude Dodávateľ, ktorý bude zároveň ako 

ccTLD a ažér pre TLD .Sk evidova ý v rá i lANA ccTLD data ázy. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude v 

prospech ICANN uhrádzať peňaž é príspevky, či poplatky súvisia e so správou TLD .Sk. 

7.3. Dodávateľ sa v súvislosti so správou árod ej do é y .sk zaväzuje udržiavať vysokú úroveň stability, 

ezpeč osti a odolnosti v záuj e celej spoloč osti vo všeo e osti a osobitne Internetovej komunity. 

7.4. ) luv é strany sa dohodli, že O jed ávateľ je opráv e ý určiť osobu, orga izá iu, či orgá , ktorý bude 

v rá i lANA ccTLD data ázy vede ý ako Ad i istratív y kontakt. 

7.5. ) luv é strany sa dohodli, že Dodávateľ je opráv e ý určiť osobu, orga izá iu, či orgá , ktorý bude v 

rá i lANA ccTLD data ázy vede ý ako Te h i ký kontakt. 

7.6. V adväz osti na bod 7.5. Zmluvy sa Z luv é strany dohodli, že Dodávateľ je opráv e ý tiež kedykoľvek 

počas platnosti tejto Zmluvy rozhod úť o zmene subjektu, ktorý určil na výko  funkcie Te h i kého 

kontaktu. Zmena subjektu vyko ávajú eho funkciu Te h i kého kontaktu sa vyko áva píso ou 

formou. Dodávateľ píso e oz á i O jed ávateľovi svoje rozhodnutie o urče í subjektu, ktorý bude 

vyko ávať funkciu Te h i kého kontaktu, ako aj svoje rozhodnutie o zmene subjektu vyko ávajú eho 

funkciu Te h i kého kontaktu, pričo  prílohou takéhoto píso ého oz á e ia bude doklad/doklady 

osvedčujú e pred et é rozhodnutie Dodávateľa 

7.7. O jed ávateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto Zmluvy bude rešpektovať rozhodnutia Dodávateľa 

vyko a é v zmysle bodov 7.5. a 7.6. Zmluvy v súvislosti so subjektom vyko ávajú i  funkciu 

Te h i kého kontaktu. V prípade , ak si Dodávateľ bude riadne pl iť povinnosti z tejto Zmluvy, zaväzuje 

sa O jed ávateľ, že sa zdrží akéhokoľvek konania, či správa ia, ktoré by viedlo, resp. mohlo viesť k 

z e ož e iu alebo obmedzeniu výko u práva Dodávateľa vy edze ého v bodoch 7.5. a 7.6. Zmluvy. 

7.8. O jed ávateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy a za predpokladu jej riadneho plnenia 

Dodávateľo , v prípade, ak bude potre é alebo vhod é v súvislosti s urče í  alebo zmenou subjektu 

vyko ávajú eho funkciu Te h i kého kontaktu a s tý  súvisia i  zápiso  alebo prepisom tohto 

subjektu v lANA ccTLD data áze, či inej prísluš ej evide ií poskyt úť z jeho strany akékoľvek súhlasy, 
sta oviská, vyjadrenia a pod., či vyko ať akékoľvek rozhodnutia, oz á e ia, či i é úko y voči ICANN, 

lANA alebo i ý  autoritá  prísluš ý  pre da ú o lasť, tak O jed ávateľ tieto úko y bezodkladne a 

riadne vyko á tak, aby v lANA ccTLD data áze, či inej prísluš ej evide ií došlo k zápisu alebo prepisu 

subjektu vyko ávajú eho funkciu Te h i kého kontaktu podľa píso ého rozhodnutia Dodávateľa 

oz á e ého O jed ávateľovi. O jed ávateľ sa zaväzuje poskyt úť Dodávateľovi riadne a včas všetku 

súči osť potre ú k tomu, aby došlo k praktickej apliká ii, resp. vykonaniu rozhod utí Dodávateľa v 

zmysle bodov 7.5. a 7.6. Zmluvy vo vzťahu k všetký  dotk utý  i štitú iá , data áza  a evide iá . 
O jed ávateľ sa zaväzuje v prípade vzniku krízový h stavov (napr. povodne) ohrozujú i h prevádzku 

i fraštruktúry ccTLD. poskyt úť dodávateľovi evyh ut ú súči osť na za ezpeče ie prevádzky 

uvedenej i fraštruktúry. 
7.9.  Dodávateľ bude rešpektovať rozhodnutia O jed ávateľa v zmysle bodu 7.4. Zmluvy. Dodávateľ sa 

zaväzuje, že sa zdrží akéhokoľvek konania, či správa ia, ktoré by viedlo, resp. mohlo viest' k 

z e ož e iu alebo obmedzeniu výko u práva O jed ávateľa vy edze ého v bode 7.4. Zmluvy. 
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Dodávateľ sa zaväzuje poskyt úť O jed ávateľovi riadne a včas všetku súči osť potre ú k tomu, aby 

došlo k praktickej apliká ii, resp. vykonaniu rozhod utí O jed ávateľa v zmysle bodu 7.4. Zmluvy. 

7.10. V prípade, ak Pravidlá eo sahujú prís ejšie podmienky, Dodávateľ za hová kontinuitu poskytovania a 

dostup osť poskytova ý h služie  pri správe ccTLD.sk za krízový h stavov a to v prípade systé u 

registrá ie do é ový h mien pre akreditova ý h registrátorov na úrov i 95% času esač e s vý i kou 

vopred oz á e ý h a plá ova ý h odstávok na údrž u systé u a 99% času mesač e v prípade 

prevádzky systé ov DNS serverov, pričo  sa systé  DNS serverov považuje za fu kč ý v prípade 

poskytovania funkcie do é ového prekladu pre ccTLD.sk prostred í tvo  aspoň 2 DNS serverov. 

7.11. Dodávateľ sa zaväzuje ať vypra ova ý plá  krízovej pripravenosti a zachovania kontinuity či osti 
podľa tejto Zmluvy zodpovedajú i aktuál y  ajvyšší  te h i ký  šta dardo  v danom odvetví,  
pričo  tento plá  je povi ý pravidelne (najmenej raz za 12 mesiacov) revidovať a prípad ú aktualizá iu 

ko zultovať' s O jed ávateľo  a na požiada ie je povi ý O jed ávateľovi poskyt úť tento plá . 
 

8. FINANČNÝ MANAŽMENT, AUDIT A DOHĽAD 

 

8.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že túto Zmluvu bude pl iť v súlade so zásada i čest ého fi a č ého 

a až e tu. 

8.2. ) luv é strany sa dohodli, že O jed ávateľ nie je opráv e ý vy erať poplatky od tretí h strá  za výko  

úloh vyplývajú i h z tejto Zmluvy. 

8.3. ) luv é strany sa dohodli, že Dodávateľ je opráv e ý vy erať poplatky od tretí h strá  za výko  úloh 

vyplývajú i h z tejto Zmluvy. Výška poplatkov a plato é podmienky sú uvede é v Ce íku, ktorý 

s hvaľuje Komisia za podmienok uvede ý h v tejto Zmluve, rešpektujú  na jednej strane prevádzkové 

áklady a zisk Dodávateľa a na druhej strane  potrebu rozvoja Internetovej komunity a spoloč osti.  
8.4. ) luv é strany zhodne ko štatujú, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy etvorí Ce ík súčasť Pravidiel. 

) luv é strany sa v adväz osti na pre hádzajú u vetu dohodli, že ani po uzavretí tejto Zmluvy Ce ík 

nebude tvoriť súčasť Pravidiel a vydáva ie a publikovanie Ce íka ostávajú vo výluč ej pôso osti 
Dodávateľa, pričo  výšku cien o siah utý h v e íku je Dodávateľ opráv e ý zmenit' len s 

pred hádzajú i  súhlaso  Komisie. Tý to usta ove í  nie sú dotk uté práva a povinnosti uvede é v 

bode 5.11 Zmluvy. 

8.5. O jed ávateľ sa zaväzuje, že bude po dobu trvania Zmluvy rešpektovať opráv e ia Dodávateľa ohľad e 

vydáva ia a publikovania Ce íka v zmysle bodov 5.11., 8.3. a 8.4. Zmluvy a že sa zdrží akéhokoľvek 

konania, či správa ia, ktoré by viedlo, resp. mohlo viesť k z e ož e iu alebo obmedzeniu opráv e ia 

Dodávateľa vy edze ého v bodoch 8.3. a 8.4. Zmluvy. 

8.6. Dodávateľ sa zaväzuje, že 5 % (päť percent) z vy ra ý h poplatkov za da ý kale dár y rok použije na 

financovanie projektov v záuj e Internetovej komunity. ) luv é strany sa zaväzujú vy aložiť spoloč é 

úsilie za účelo  zavedenia kvalifikova ého mechanizmu prideľova ia prostriedkov. Použitie  fi a č ý h 

prostriedkov za kale dár e roky pred hádzajú e roku, v ktorom bol prijatý kvalifikova ý mechanizmus 

podľa pred hádzajú ej vety, na ko krét e projekty s hvaľuje O jed ávateľ. 
8.7. Dodávateľ je povi ý zvýšiť počet percent z vy ra ý h poplatkov na použitie financovania projektov 

v záuj e Internetovej komunity pre da ý kale dár y rok o ďalší h 5 % k per e tá  podľa bodu 8.6.: 

(i) ak Dodávateľ dvakrát v o do í šiesti h po sebe asledujú i h mesiacov poruší svoju povinnosť 

podľa bodu 6.5. a O jed ávateľ obe jed otlivé pred hádzajú e poruše ia danej povinnosti 

píso e notifikoval, alebo 

(ii) ak Dodávateľ dvakrát v o do í šiesti h po sebe asledujú i h mesiacov poruší svoju povi osť 

podľa bodu 6.13., alebo 

(iii) ak Dodávateľ dvakrát v o do í šiesti h po sebe asledujú i h mesiacov espl í Kriti ké úrov e 

SLR na základe ziste í auditu podľa bodu 8.9. alebo prevádzkovej správy podľa bodu 9.1.2. , 

alebo 

(iv) v prípade, že Kriti ké služ y nie sú poskytova é po dobu dlhšiu ako šesť po sebe asledujú i h 

hodí  z i ého dôvodu ako živel á katastrofa, sieťový úrok na zariadenia Dodávateľa, alebo 

i ého zásahu vyššej moci. 

Pre vylúče ie po hy ostí ) luv é strany uvádzajú, že pre ko krét y kale dár y rok je ož é zvýše ie 

a i ál e o 5%.  
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8.8. Dodávateľ je povi ý vyhotoviť výroč ú správu aj eskôr do 6 šiestich) mesiacov po sko če í jeho 

hospodárskeho  roka a zaslať ju predsedovi Komisie aj eskôr do 15 d í od jej vyhotovenia. Roč á 

účtov á závierka Dodávateľa usí yť overe á ezávislý  audítoro . Účtov á doku e tá ia usí byt' 

vede á transparentne a musia byt' v nej vede é áklady a vý osy z či osti upravenej Zmluvou 

oddelene od ostat ý h či ostí dodávateľa. 
8.9. Dodávateľ je povi ý v priebehu prvý h troch mesiacov každého kale dár eho roka vyko ať 

prostred í tvo  ezávislého subjektu, ktorý nie je spriaznenou osobou Dodávateľa podľa § 9 záko a č. 
7/2005 Z.z., viaza ého voči Dodávateľovi záväzko  lča livosti a zákazom konkurencie, te h i ký audit 

Dodávateľa. Okrem správ z auditu je Dodávateľ vždy povi ý predložiť O jed ávateľovi aj správu 

o aktuál ej technickej ar hitektúre systé ov využíva ý h Dodávateľo  pri pl e í záväzkov podľa tejto 

Zmluvy, správu o perso álnom za ezpeče í poskytova ý h služie  a tiež ďalšie dokumenty, ktoré si 

v súvislosti s vyko a í  auditu O jed ávateľ od Dodávateľa vyžiada. 

 

9. )VEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ 
 

9.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že O jed ávateľovi predloží a po s hvále í O jed ávateľo  zverej í na svojej 

internetovej strá ke asledujú e i for á ie za účelo  za ezpeče ia transparentnosti: 

 

9.1.1. I ple e tač á správa – Dodávateľ sa zaväzuje, že 9 deväť  mesiacov po s hvále í a vyda í 
Pravidiel zverej í správu o i ple e tá ii, efektív osti a fu kč osti systé u správy TLD .Sk; 

9.1.2. Prevádzková správa – Dodávateľ sa zaväzuje, že raz za 6 šesť  mesiacov vydá prevádzkovú 

správu v súvislosti s pl e í  požiadaviek Zmluvy. Táto správa bude o sahovať všetky dôležité 

udalosti, ako aj prá e vyko a é počas prísluš ého obdobia, vráta e te h i kého stavu, výko u 

systé u, a tiež ko pliká ií, ktoré asta ú v súvislosti s pl e í  požiadaviek vyplývajú i h z 

tejto Zmluvy. Tieto správy udú o sahovať tiež údaje o pl e í SLA a o výko e systé u správy 

TLD .Sk, aj ä elkový počet registrač ý h operá ií, počet ový h, presu utý h, z aza ý h a 

zruše ý h Registrá ií v rá i TLD .Sk, počet akreditova ý h registrátorov vráta e počtu 

Registrá ií každého z registrátorov. 
 

9.2. O jed ávateľ v lehote 30 ( tridsiatich) kale dár y h d í od doručenia správy podľa bodu 9.1. Zmluvy 

uď' predlože ú správu s hváli alebo ju vráti na prepracovanie a opätov é predlože ie, pričo  lehota 

na s hvále ie správy plynie odznovu. 

9.3. ) luv é strany sa dohodli, že ak O jed ávateľ v lehote stanovenej v bode 9.3. Zmluvy evydá k 

predlože ej správe žiad e stanovisko, á sa za to, že správa bola O jed ávateľo  s hvále á v 

predlože o  z e í. 
 

10. )ODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

10.1. ) luv é strany sa dohodli, že v prípade, ak O jed ávateľ aký koľvek spôso o  poruší, resp. riadne a 

včas espl í iektorú zo svojich povi ostí uvede ý h v bodoch 7.7. a 7.8. tejto Zmluvy, alebo ak 

O jed ávateľ aký koľvek spôso o  zasiahne do opráv e í Dodávateľa, ktoré mu vyplývajú z bodov 

7.5. a 7.6. Zmluvy, alebo ak mu svojím správa í , či ko a í  z e ož í či o edzí výko  jeho opráv e í 
týkajú i h sa Te h i kého kontaktu, O jed ávateľovi v uvede ý h prípado h vz iká povi osť voči 
Dodávateľovi na áhradu škody v plnej výške. 

10.2. Škodou podľa bodu 10.1. tejto Zmluvy sa podľa dohody strá  rozumie skutoč á škoda, ušlý zisk, ako aj 

i á akákoľvek ajetková alebo e ajetková ujma. 

10.3. O jed ávateľ sa zaväzuje ahradiť Dodávateľovi í  uplat e ú a preukáza ú škodu v zmysle bodov 

10.1. a 10.2. Zmluvy v lehote 10 pra ov ý h d í od doruče ia píso ej výzvy Dodávateľa na úhradu 

škody O jed ávateľovi. ) luv é strany sa dohodli, že aj v prípado h, ak poruše í , resp. espl e í  

i ý h ( v bode 10.1. Zmluvy ešpe ifikova ý h ) z luv ý h povi ostí vyplývajú i h z tejto Zmluvy 

niektorou zo Z luv ý h strá , vznikne druhej Zmluvnej strane škoda, je poškode á Z luv á strana 

opráv e á požadovať od Zmluvnej strany, ktorá škodu spôso ila, áhradu škody v plnej výške. 
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10.4. ) luv é strany sa dohodli, že v prípade, ak Dodávateľ aký koľvek spôso o  poruší, resp. riadne a včas 

espl í iektorú zo svojich povi ostí uvede ý h v bode 7.9 tejto Zmluvy, alebo ak Dodávateľ 
aký koľvek spôso o  zasiahne do opráv e í O jed ávateľa, ktoré mu vyplývajú z bodov 7.2. a 7.4. 

Zmluvy, alebo ak mu svojím správa í , či ko a í  z e ož í či o edzí výko  jeho opráv e í, 
Dodávateľovi v uvede ý h prípado h vz iká povi osť voči O jed ávateľovi na áhradu škody v plnej 

výške. 
10.5. Škodou podľa bodu 10.4. tejto Zmluvy sa podľa dohody strá  rozumie skutoč á škoda, ušlý zisk, ako aj 

i á akákoľvek ajetková alebo e ajetková ujma. 

10.6. Dodávateľ sa zaväzuje ahradiť O jed ávateľovi í  uplat e ú škodu v zmysle bodov 10.4. a 10.5. 

Zmluvy v lehote 10 pra ov ý h d í od doruče ia píso ej výzvy O jed ávateľa na úhradu škody 

Dodávateľovi. ) luv é strany sa dohodli, že aj v prípado h, ak poruše í , resp. espl e í  i ý h ( v 

bode 10.4. Zmluvy ešpe ifikova ý h ) z luv ý h povi ostí vyplývajú i h z tejto Zmluvy niektorou zo 

Z luv ý h strá , vznikne druhej Zmluvnej strane škoda, je poškode á Z luv á strana opráv e á 

požadovať od Zmluvnej strany, ktorá škodu spôso ila, áhradu škody v plnej výške. 
10.7. Dodávateľ sa zaväzuje nahradit' škodu O jed ávateľovi v prípade poruše ia povi ostí podľa bodov 6.1. 

až 6.7. 

10.8. Ustanoveniami tohto člá ku nie sú dotk uté prísluš é ustanovenia O hod ého záko íka, ako aj 

ďalší h plat ý h a úči ý h práv y h predpisov SR, týkajú e sa zodpovednosti za škodu alebo áhrady 

škody. 
 

 

11. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY, VYPOVEDANIE ZMLUVY 

 

11.1. Na základe dohody ) luv ý h strá  je táto Zmluva uzavretá na dobu určitú, a to na dobu trvania .sk 

ccTLD delegá ie na Dodávateľa ko ajú eho ako ccTLD a ažér správ a árod ej do é y . Táto Zmluva 

za iká dňo  zá iku delegá ie .sk ccTLD na Dodávateľa zo strany ICANN/IANA. 

11.2. Pre vylúče ie aký hkoľvek po hy ostí platí, že pred uply utí  doby, na ktorú je táto Zmluva uzavretá, 
ôže yť táto Zmluva sko če á iba na základe dohody ) luv ý h strá  alebo odstúpe í  od Zmluvy 

podľa čl. 12. Zmluvy; ož osť výpovede Zmluvy je výslov e vylúče á. 
 

12. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

12.1. Bez ohľadu na trvanie tejto Zmluvy, každá zo Zmluv ý h strá  je opráv e á od tejto Zmluvy odstúpiť, 
pokiaľ druhá ) luv á strana espl í riadne a včas svoju Zmluvou urče ú povi osť ani po píso ej 
výzve dotknutej Zmluvnej strany s dodatoč ou primeranou lehotou na ápravu nie kratšou ako 30 

kale dár y h dní. 
12.2. Bez nutnosti píso ej výzvy na ápravu podľa bodu 12.1 je každá zo ) luv ý h strá  opráv e á 

odstúpiť od tejto Zmluvy, pokiaľ druhá ) luv á strana podstat ý  spôso o  poruší svoje povinnosti 

dohod uté v tejto Zmluve. 

12.3. Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné poruše ie povinnosti Zmluvnej strany považuje prípad, keď 

) luv á strana riadne a včas espl í svoju Zmluvou urče ú povi osť tretíkrát v o do í šiesti h po sebe 

asledujú i h mesiacov a pri každo  z oboch pred hádzajú i h poruše í tejto povinnosti jej bola 

zasla á píso á výzva na ápravu podľa bodu 12.1.. 

12.4. Za podstat é poruše ie povinnosti Dodávateľa, pri ktorom je O jed ávateľ opráv e ý odstúpiť od tejto 

Zmluvy bez nutnosti píso ej výzvy na ápravu podľa bodu 12.1., sa avyše považujú prípady, ak: 

(i) Dodávateľ stratí licenciu alebo spôso ilosť na vyko áva ie jeho aktivít, ktoré sú evyh ut é 

pre správu TLD.sk, alebo 

(ii) Dodávateľ trikrát v o do í šiesti h po sebe nasledujú i h mesiacov poruší svoju povinnosť 

podľa bodu 6.5. a O jed ávateľ obe jed otlivé pred hádzajú e poruše ia danej povinnosti 

píso e notifikoval, alebo 

(iii) Dodávateľ trikrát v o do í šiesti h po sebe asledujú i h mesiacov poruší svoju povi osť 

podľa bodu 6.13., , alebo 
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(iv) Dodávateľ trikrát v o do í šiesti h po sebe asledujú i h mesiacov nespl í Kriti ké úrov e SLR 

na základe ziste í auditu podľa bodu 8.9. alebo prevádzkovej správy podľa bodu 9.1.2.,  

(v) Kriti ké služ y nie sú poskytova é z i ého dôvodu ako živel á katastrofa, sieťový úrok na 

zariadenia Dodávateľa, alebo i ého zásahu vyššej moci po dobu dlhšiu ako 24 po sebe 

asledujú i h hodí  alebo v priebehu toho istého kale dár eho mesiaca dvakrát po dobu 

dlhšiu ako 12 po sebe asledujú i h hodí . 
12.5. ) luv é Strany sa výslov e dohodli na vylúče í apliká ie § 344 – § 350 a § 351 ods. 2 až § 355 

Ob hod ého záko íka. 
12.6. Odstúpe ie od Zmluvy je jed ostra ý  práv y  úko o . Odstúpe ie od Zmluvy usí ať píso ú 

formu, usí v ňo  yť uvede ý dôvod, pre ktorý Z luv á strana od Zmluvy odstupuje a usí o sahovať 

podpis Zmluvnej strany, ktorá od Zmluvy odstupuje, inak je odstúpe ie eplat é. 
12.7. Právo na odstúpe ie od tejto Zmluvy je opráv e á ) luv á strana opráv e á vyko ať aj eskôr do 

šiesti h (6) kale dár y h mesiacov odo dňa, kedy sa dozvedela o skutoč osti, zakladajú ej jej právo na 

odstúpe ie od tejto Zmluvy; uply utí  tejto lehoty právo na odstúpe ie z dôvodu, pre ktorý vzniklo, 

za iká. 
12.8. Odstúpe ie od tejto Zmluvy sa však edotýka árokov strá  na áhradu škody vyplývajú i h z tejto 

Zmluvy alebo z prísluš ý h plat ý h práv y h predpisov SR. 

 

13. DÔVERNOSŤ 

 

13.1. Dodávateľ si od každého zamestnanca vyžiada píso ý záväzok, že bude rešpektovať dôver osť 

všetký h i for á ií získa ý h pri výko e prá e súvisia ej s pl e í  tejto Zmluvy a tieto i for á ie 

neposkytne tretej strane, ani ich epoužije vo vlast ý prospech. K pia záväzku zamestnancov bude 

doruče á O jed ávateľovi. 
 

14. )ÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

14.1. ) luv é strany sa v záuj e odstrá e ia práv ej neistoty a aký hkoľvek po hy ostí s úči osťou od 

uzavretia Dodatku č.2 dohodli na tom, že urov ávajú všetky svoje pred hádzajú e spor é práva 

v rozsahu vyplývajú o  zo zmien Zmluvy na základe Dodatku č. 2.  

14.2. ) luv é strany sa dohodli, že prípad é spory, ktoré medzi nimi vz ik ú v súvislosti s ustanoveniami 

tejto Zmluvy vždy ajskôr predložia na posúde ie ezávislej tretej osobe, či orga izá ií ďalej len 

"Posudzovateľ'" , na ktorej sa obe Z luv é strany zhod ú, že je po odbornej strá ke spôso ilá preveriť 

a posúdiť záležitosť, resp. otázku, ktorá je medzi stranami spor á. ) luv é strany sa zaväzujú, že 

vy aložia všetko úsilie k tomu, aby dohodu o vý ere Posudzovateľa dosiahli vždy aj eskôr do 30 ( 

tridsiatich) kale dár y h d í odo dňa, kedy medzi nimi vznikol pred et ý spor. ) luv é strany sa 

dohodli, že udú álezy vyda é Posudzovateľo  v prípade sporu medzi stranami rešpektovať, že tieto 

udú pre nich záväz é, že sa taký to álezo  v plnej miere podriadia a upravia si v súlade s nimi svoje 

spor é vzťahy. 
14.3. Ak táto Zmluva neustanovuje inak, všetky podstat é ároky vyplývajú e z tejto Zmluvy musia yť voči 

druhej strane uplat e é píso ou formou a riadne doruče é druhej strane doporuče ou poštovou 

zásielkou a zároveň e-mailom adresova ý  štatutár y  orgá o  ) luv ý h strá , a to vráta e 

píso ostí podľa bodu 5.10. a čl. 12. ) luv é strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa píso osť 

zasiela á doporuče ou poštovou zásielkou považuje za riadne doruče ú aj v prípade, ak adresát 
píso osť adresova ú na adresu uvede ú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo v prípade jej zmeny na adresu 

oz á e ú druhej Zmluvnej strane) neprevzal, pričo  za deň doruče ia píso osti sa považuje deň 

vráte ia edoruče ej zásielky späť odosielateľovi (v prípade vráte ia zásielky späť  alebo deň 

odmietnutia prijatia zásielky adresáto  (v prípade odmietnutia prijatia zásielky . Bež á korešpo de ia 

sa vyko áva všetký i dostup ý i te h i ký i prostriedkami (fax, email a pod.). 

14.4. Práv e vzťahy Z luv ý h strá  založe é touto Zmluvou, ak ich táto výslov e neupravuje, sa riadia 

prísluš ý i ustanoveniami O hod ého záko íka, ako aj ďalší h plat ý h a úči ý h práv y h 

predpisov SR. 
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14.5. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy je ož é vyko ať výluč e formou píso ý h dodatkov 

podpísa ý h oboma Z luv ý i stranami. 

14.6. Zmluva sa vyhotovuje v 4 ( štyro h  rovnopisoch, pričo  každá zo Z luv ý h strá  o drží po podpise 

Dohody 2 ( dva) rovnopisy. 

14.7. Táto Zmluva ado úda plat osť dňo  jej podpisu oboma Z luv ý i stranami. ) luv é strany sa 

dohodli, že Zmluva ado úda úči osť dňo  5.6.2006. 

14.8. ) luv é strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jas é a zrozu iteľ é, 
pričo  vyjadrujú slo od ú a váž u vôľu Z luv ý h strá  z ave ú aký hkoľvek omylov, ako aj to, že 

Zmluva nie je uzavretá v tiesni, ani za ápad e evýhod ý h podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje 

podpisy. 



Príloha č. 1 – Zoznam databáz a údajov 

 

1) Databáza domén, ktorá obsahuje nasledovné údaje: 
a) Názov domény 

b) Identifikátor registrátora domény 1 

c) Identifikátor držiteľa (kontakt) domény 1 

d) Identifikátor administratívneho kontaktu 1 

e) Identifikátor technického kontaktu 1 

f) Dátum registrácie domény (vznik záznamu) 
g) Dátum posledná zmeny záznamu 

h) Dátum ukončenia platnosti stavu domény 

i) Informácie o menných serverorch domény 

j) Informácie o DNSSEC 

k) Stav domény 

 

2) Databáza registrátorov, ktorá obsahuje nasledovné údaje: 
a) Identifikator registrátora 

b) Názov a IČO3 organizácie 

c) Kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, email) 2 

d) Dátum vzniku záznamu 

e) Dátum poslednej zmeny záznamu 

 

3) Databáza kontaktov (držiteľov), ktorá obsahuje nasledovné údaje: 
a) Identifikátor kontaktu 

b) Názov a IČO3  organizácie / meno kontaktnej osoby  
c) Kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, email) 2 

d) Identifikátor registrátora (správcu) kontaktu 

e) Dátum vzniku záznamu 

f) Dátum poslednej zmeny záznamu 

 

4) Okrem vyššie uvedených databáz a údajov musí plnenie povinností Dodávateľa podľa 
bodov 6.5. a 7.1. Zmluvy vždy zodpovedať minimálne rozsahu štandardu na úschovu dát 
v rámci ICANN. 

 
1 ôže yť zhod é 
2 iektoré údaje sú epovi é 
3 ak á orga izá ia IČO pridele é 
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