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Vítame Vás na stránkach SK-
NIC,
venovaných správe internetovej domény najvyššej úrovne .sk, ktorá je vyhradená pre slovenský internet.

Doména .sk vznikla v roku 1993 a jej správou je poverená spoločnosť SK-NIC, a.s. (predtým EuroWeb

Slovakia a.s. a EUnet Slovakia s.r.o.).

Úvod

Výzva Fondu SK-NIC pre malé projekty spustená

Výzva Fondu SK-NIC pre malé

projekty sa otvára 1. septembra

2020. Ukončenie výzvy bude 15.

októbra 2020.

Na výzvu sme vyčlenili ďalších

100 000 EUR! Možnosť požiadať

o finančnú podporu projektov z tejto

sumy bude rovnako jednoduchá

ako predtým. Bližšie informácie

nájdete vo videu.

1. septembra 2020
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https://sk-nic.sk/dokumenty/
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Pri malých projektoch v tejto výzve bude možné získať podporu v rozmedzí od 2 500

EUR do 10 000 EUR pre jeden projekt.

Aktuálna výzva zahŕňa tri okruhy tém:

1. projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu

alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,

2. projekty podporujúce komunity prostredníctvom IKT (t.j. zlepšujúce podmienky jej

fungovania alebo zlepšujúce život jej členov),

3. projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie.

Sme radi, že sa nám opäť podarilo v krátkom čase pripraviť ďalšiu výzvu pre malé

projekty. V predošlej výzve sme zaznamenali vysoký počet projektov, ktorý

niekoľkonásobne prekročil naše očakávania. Aj to je pre nás potvrdenie toho, že témy

výzvy sme určili vhodne. Fond SK-NIC podporuje jednotlivcov, organizácie aj

komunity s vysokým potenciálom, preto očakávame aj v tejto výzve kvalitné projekty.

„Školstvo a vzdelávanie patria určite k tým oblastiam, ktoré je potrebné neustále

podporovať a poskytovať finančné prostriedky na ich rozvoj. Potrebujeme, aby sme

na Slovensku zmenili mentalitu a miesto práce našich rúk v automobilkách sme začali

predávať našu kreativitu, prácu našich mozgov. Teším sa, že aj v aktuálne spúšťanej

výzve sú okruhy, ktoré tomu napomôžu. Ak máte dobrý nápad, ale chýbajú vám

práve financie, neváhajte a zapojte sa,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka

pre informatizáciu Veronika Remišová.

Fond SK-NIC začal svoju činnosť v súčasnej podobe prvou výzvou v roku 2019. Od

tej doby už rozdelil takmer 450 000 EUR! S touto výzvou tak podpora fondu pre

internetovú komunitu a virtuálne Slovensko presiahne pol milióna EUR!

Výzva Fondu SK-NIC pre malé projekty bude už v
septembri
25. augusta 2020

Najbližšia výzva Fondu SK-NIC pre malé projekty bude otvorená už v septembri

2020.

Začiatok výzvy bude 1. septembra 2020 a ukončená by mala byť 15. októbra 2020.

Na výzvu sme vyčlenili ďalších 100 000 EUR! Možnosť požiadať o finančnú podporu

projektov z tejto sumy bude rovnako jednoduchá ako predtým.

https://sk-nic.sk/vyzva-fondu-sk-nic-pre-male-projekty-bude-uz-v-septembri/
https://sk-nic.sk/2020/08/25/
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Komisia schválila úpravu Pravidiel ADR, ktoré
vyplynuli z praxe

Komisia pre správu národnej

domény .sk, (ďalej len Komisia)

dnes schválila úpravu pravidiel

ADR, ktorá vyplynula z praxe.

Úprava sa týka primárne

procesných lehôt ohľadom

uplatniteľnosti rozhodnutia

a súčinnosti pri vykonávaní rozhodnutia.

Celé znenie schválených pravidiel, vrátane zmien, nájdete na webe SK-NIC.

V tejto súvislosti iba dopĺňame, že činnosť expertov rozhodujúcich spory podľa

Pravidiel ADR pre doménu .sk zastrešuje a koordinuje Arbitrážne centrum pre

alternatívne riešenie doménových sporov (viac informácií nájdete na webovom

sídle centra ADR).

Správca domény .sk SK-NIC Komisiu informoval aj o stave realizácie projektov

z výzvy pre malé projekty Fondu SK-NIC z roku 2019. Predpokladá sa, že všetky

projekty budú aj napriek kríze kvôli COVID-19 ukončené včas do konca roku 2020.

Niektoré projekty si kvôli tejto situácii vyžiadali zmenu komunikačného prostredia zo

štandardného na virtuálne, prípadne úpravu niektorých termínov, v čom im SK-NIC,

samozrejme, vyšiel v ústrety.

Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC taktiež informoval o výsledkoch tohoročnej

výzvy Fondu SK-NIC pre veľké projekty, kde nastáva fáza podpisovania zmlúv

s realizátormi 13 víťazných projektov.

Komisia bola ďalej informovaná, že najbližšia výzva Fondu SK-NIC pre malé projekty

by mala byť vyhlásená už 1. septembra 2020, takže ďalšia šanca získať prostriedky

je už blízko. Viac informácií, ako aj potrebné termíny a dokumenty bude už čoskoro

možné nájsť na webovom sídle SK-NIC.

19. augusta 2020

https://sk-nic.sk/komisia-schvalila-upravu-pravidiel-adr-ktore-vyplynuli-z-praxe/
https://sk-nic.sk/pravidla/
https://adr.eisionline.org/sk/
https://sk-nic.sk/fond/
https://sk-nic.sk/2020/08/19/
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Hľadať doménu

priklad-domeny.sk  

Zoznam všetkých registrátorov

Počet SK domén
Aktuálny počet zaregistrovaných SK domén k 08/09/2020

Vyhľadať!

https://sk-nic.sk/zoznam-vsetkych-registratorov/
https://sk-nic.sk/wp-content/uploads/2019/12/podrobne_podmienky_akcie_predlzenie_01_2020-2.pdf
https://sk-nic.sk/spoznaj-slovensko/
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Pri malých projektoch v tejto výzve

bude možné získať podporu

v rozmedzí od 2 500 EUR do

10 000 EUR pre jeden projekt.

Blížiaca sa výzva zahŕňa tri okruhy

tém:

1. projekty efektívne využívajúce

informačno-komunikačné

technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,

2. projekty podporujúce komunity prostredníctvom IKT (t.j. zlepšujúce podmienky jej

fungovania alebo zlepšujúce život jej členov),

3. projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie.

V ostatnej výzve sme zaznamenali veľký počet projektov, ktoré používajú

v edukačnom procese informačné technológie alebo sú priamo zamerané na

vzdelávanie o nich. Preto sme sa rozhodli túto tému znovu opakovať. Prvá vlna

COVID-19 priniesla výrazný záujem o prostriedky komunikácie v spoločenstvách,

skupinách a komunitách, preto sme sa rozhodli aktívne zaradiť tému, ktorá má aj

takýto spoločenský rozmer. Neznámym elementom bude pre nás tretia téma, kde

budeme s napätím očakávať, čo nám prinesie.

Fond SK-NIC začal svoju činnosť v súčasnej podobe prvou výzvou v roku 2019. Od

tej doby už prerozdelil takmer 450 000 EUR! S touto výzvou tak podpora fondu pre

internetovú komunitu a virtuálne Slovensko presiahne pol milióna EUR!

 

Fond SK NIC - výzva pre malé projekty 2020Fond SK NIC - výzva pre malé projekty 2020

https://www.youtube.com/watch?v=LPCcCO0LcH0
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417036

Zmenený: Generované denne

Popis:
Zoznam všetkých registrovaných domén

(ISO 8859-2) – textový dokument

Názov dokumentu: domeny.txt (TXT)

https://sk-nic.sk/subory/domains.txt
https://sk-nic.sk/covid-19-stats/
https://sk-nic.sk/virtualna-citacka/
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SK-NIC

Najnovšie články

Výzva Fondu SK-NIC pre malé projekty spustená

Výzva Fondu SK-NIC pre malé projekty bude už v septembri

Komisia schválila úpravu Pravidiel ADR, ktoré vyplynuli z praxe

Schválené. Poznáme najlepšie projekty uplynulej výzvy!

Dobrá správa pre žiadateľov o podporu z Fondu SK-NIC: zdvojnásobujeme prostriedky!

Spúšťame projekt „Spoznaj Slovensko reálne aj virtuálne!“

Veľká výzva Fondu SK-NIC uzavretá, počet žiadostí prekročil očakávania!

Kontakt

Zákaznícka linka

+421 (0)2 350 350 30

hostmaster@sk-nic.sk
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tlacove@sk-nic.sk
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https://sk-nic.sk/vyzva-fondu-sk-nic-pre-male-projekty-bude-uz-v-septembri/
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https://sk-nic.sk/spustame-projekt-spoznaj-slovensko-realne-aj-virtualne/
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Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. / By

browsing our site, you're agreeing to the use of cookies. Viac informácií. / Learn more.
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