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Približne 2,5 milióna registrovaných 
.eu-adries po prvom roku existencie - 
tento údaj vyjadruje úspech novej 
európskej domény najvyššej úrovne. V 
apríli 2006 sa pre všetkých obyvateľov 
Európskej únie – občanov, združenia, 
kluby atď. – otvorila doména najvyššej 
úrovne „.eu“, ktorá poskytuje nový 
priestor na internete a propaguje 
internetovú identitu EÚ. 

.eu – nová hviezda na webe 
Tzv. obdobie úsvitu registráciei názvov domén 
.eu bolo veľmi úspešné: Viac ako 300 000 
verejných orgánov, držiteľov ochranných 
známok a iných prednostných práv, ako 
napríklad práv na názov spoločnosti 
a umelecké meno, požiadalo v priebehu 
štyroch mesiacov od 7. decembra 2005 do 
7. apríla 2006 o webovú adresu „.eu“.  
Od 7. apríla 2006, po ukončení tzv. obdobia 
úsvitu registrácie si ktorýkoľvek občan 
Európskej únie môže zaregistrovať názov 
domény .eu. 

Aj ja som .eu-rópan! 
Znamená to, že každý, kto má adresu v rámci 
EÚ, si môže na internete zaregistrovať webovú  
lokalitu alebo emailovú adresu .eu. Niekoľko 
príkladov:  

 občania, ktorí publikujú blogy alebo 
jednoducho ukazujú rodine a priateľom 
fotky z dovolenky na svojich súkromných 
webových lokalitách;  

 športové alebo kultúrne kluby, ktoré 
hľadajú partnerov alebo súperov za 
hranicami štátu;  

 školy a iné organizácie, ktoré propagujú 
svoje aktivity na spoločnej webovej lokalite 
s partnermi v iných európskych krajinách;  

 kvetinárstva, výrobcovia hračiek alebo 
umeleckých predmetov alebo ktorékoľvek 
iné MSP, ktoré rozširujú pôsobnosť 
svojho marketingu.  

.eu sa stala treťou najpoužívanejšou doménou 
v Európe, a to po doménach .de a .uk a v 
celosvetovom rebríčku je na siedmom mieste -  
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Pripojte sa k eu-komunite:
vašemeno.eu!

Čo je to názov domény najvyššej úrovne? – Čo je to .eu ? 
Doména je jednoduchý spôsob identifikácie počítača alebo siete na internete. Používatelia internetu 
uprednostňujú názvy domén pred číselnými adresami, ktoré sa ťažko pamätajú.  
Príkladom je „europa.eu“ (domovská stránka webovej lokality európskych inštitúcií) a časť 
ktorejkoľvek e-mailovej adresy, ktorá nasleduje za symbolom „@“. 
Domény najvyššej úrovne (TLD) sa nachádzajú v centre medzinárodného systému 
internetových domén. Tvoria ich „prípony“ na konci názvu domény a patria do dvoch základných 
kategórií:  
• všeobecné domény najvyššej úrovne (gTLD), ktoré sa neviažu na žiadnu krajinu – „.com“, 

„.org“, „.net“ a „.int“; 
• domény najvyššej úrovne s kódom krajiny (ccTLD) ako napríklad nemecká skratka „.de“, 

francúzska skratka „.fr“ alebo britská skratka „.uk“.  
Doména najvyššej úrovne „.eu“ nenahradí súčasné domény s kódmi jednotlivých krajín EÚ, ale 
ich doplní a umožní používateľom mať pri svojom „pôsobení na internete“ celoeurópsku 
internetovú identitu, najmä prostredníctvom webových lokalít a e-mailových adries. 
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používanejšie sú len .info, .org, .net a 
všadeprítomná doména .com. 
Najaktuálnejšie údaje o registrácii webovej 
lokality. eu možno nájst na webovej lokalite:  
http://status.eurid.eu/.  

Prečo .eu? 
Výhody domény najvyššej úrovne .eu 
pre odvetvia priemyslu, ako aj pre 
občanov, sú početné.  
Európski občania nielenže využívajú 
špeciálnu identitu v kybernetickom priestore, 
ale zároveň sú z hľadiska práv spotrebiteľov a 
jednotlivcov pod ochranou európskych 
zákonov, najmä v oblasti ochrany súkromia 
a osobných údajov. 

Ako vznikla .eu? 
V súlade so samoregulačným prístupom, ktorý 
prijala väčšina európskych domén najvyššej 
úrovne s kódom krajiny (cc TLD)  sa rozhodlo 
poveriť súkromnú, neziskovú 
organizáciu správou a prevádzkou domény 
.eu. 
Na základe výzvy na prejavenie záujmu z mája 
2003 sa vybralo konzorcium EURid 
(http://www.eurid.eu ) - pozostávajúce z 
belgických, talianskych a švédskych registrov 
cc TLD, aby z neho vznikol register .eu. 
Prostredníctvom registra získali akreditáciu 
viacerí registrátori, t. j. národné spoločnosti, 
ktoré majú prístup k automatizovaným 
systémom EURid a môžu registrovať domény.  

 Ako žiadať o názov domény .eu? 
Štyri kroky k doméne 

vašemeno.eu 
1. Vyberte si meno 

Názov vašej domény by mal byť ešte voľný. 
Niektoré názvy domén sú blokované, 
napríklad geografické alebo geopolitické 
pojmy alebo názvy vyhradené pre vládne 
orgány krajín EÚ. Názvy  
 
 

domén musia spĺňať niekoľko 
technických požiadaviek, napríklad musia 
obsahovať aspoň dva znaky spomedzi 
písmen a až z, čísel 0 až 9 alebo spojovník 
„-“.  

2. Vyberte si akreditovaného .eu 
registrátora. EURid neakceptuje priame 
registrácie. Zoznam akreditovaných 
registrátorov: 
http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistr
ars.htm?  

3. Registrátor odošle vašu žiadosť  

Uistite sa, že ste registrátorovi poskytli 
platnú emailovú adresu! 

4. Dostanete upozornenie o aktivácii 
vášho názvu domény .eu 

Podrobné pokyny nájdete na webovej lokalite 
EURid:  
http://eurid.eu/content/view/13/28/lang,sk/ 
 

 Koľko to bude stáť? 
To je záležitosťou registra (EURid), ako aj 
registrátorov v členských štátoch. Na webovej 
lokalite EURid sa už nachádza zoznam stoviek 
registrátorov, ktorí navzájom súťažia 
o registrovanie názvov. Preto sa môžu 
zákazníci porovnávaním ponúk prepracovať 
k tej najlepšej z hľadiska ceny, kvality 
a poskytovaných služieb.  
Registrovanie názvov domén s príponou .eu by 
nemalo byť veľmi drahé. Register je 
prevádzkovaný na základe princípu 
návratnosti nákladov. Vďaka veľkému 
úspechu domény .eu sa v registri znížil 
registračný poplatok na 5 eur za 
zaregistrovaný názov domény.  

Registrátori pridajú svoju ziskovú 
maržu, ktorá by mala zodpovedať úrovni 
a kvalite poskytovaných služieb.  
V každom prípade sa koncovým užívateľom 
odporúča pozorne porovnať ponuky 
registrátorov, pretože ceny a služby sa môžu 
výrazne líšiť.  
 

 
Ďalšie informácie 
Európska informačná spoločnosť, tematický portál: http://ec.europa.eu/information_society/ 
Špeciálna európska webová lokalita „.eu“: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm 
Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť: Av. de Beaulieu 25, 1160 Brusel, Belgicko, 
infso-desk@ec.europa.eu  
 
                                                           
i Účelom obdobia úsvitu bolo poskytnúť držiteľom prednostných práv počiatočné obdobie na podanie žiadostí 
o registráciu ich chránených názvov, aby sa predišlo takzvanému „kybernetickému squattingu“, t. j. 
zaregistrovaniu, nezákonnému obchodovaniu alebo používaniu názvu domény so zlým úmyslom s cieľom 
profitovať napríklad z obchodnej známky (alebo názvu spoločnosti), ktorá patrí inému subjektu. Kybernetický 
squatting umožňuje predať doménu osobe alebo spoločnosti, ktorá vlastní obchodnú známku (alebo názov 
spoločnosti) obsiahnutú v názve za účelom zisku. Obdobie úsvitu privítali verejné orgány, ako aj 
podnikatelia. 
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