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Cenník služieb 
 
obchodnej spoločnosti ATLANTIS MEDIA s.r.o., so sídlom: Vlčie hrdlo 483/76, 821 07 
Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 151294/B (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 53 
642 210, DIČ: 2121451750, kontaktný e-mail: info@atlantismedia.sk, kontaktné telefónne 
číslo: +421 948 960 550. 
 
 
platný od 1. septembra 2021 
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1. Domény 
V rámci služieb poskytovania registrácie domén poskytujeme službu registrácie 
domén druhej úrovne v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. Zoznam 
dostupných domén druhej úrovne na registráciu je vždy dostupný na stránke 
www.atlantismedia.sk/services/domeny, kde je možné aj vyhľadať voľné domény. 
Cena domény je určená pri registrácii domény priamo pri nákupe. Cena uvedená 
pri nákupe môže byť odlišná od ceny domény uvedenej v tomto Cenníku služieb. 
V prípade ak je cena uvedená pri nákupe v objednávke a v košíku pri nákupe 
platí cena v objednávke a nie cena uvedená v Cenníku služieb.  
Doména Cena na 1. rok Cena na 2. rok Cena na 3. 

rok 
.sk 12 € 16 € - 
.eu 12 € 14 € - 
.cz 13 € 15 € - 
.com, .org 14 € 14 € - 
.online, .site, .space, .wtf, .digital, 
.help, .cool 

37 € 37 € - 

.hu, .at, .xyz, .me, .click 20 € 20 € - 

.store, .tech 65 € 65 € 85 € 
V prípade ak nie je v tabuľke uvedená cena za 3. rok, tak platí, že od 3. roka je 
cena registrácie domény rovnaká ako cena za 2. rok.  
 

Akcia: .sk doména za 1 € 
Získajte .sk doménu na prvý rok len za 1 €. Akcia sa vzťahuje na nových 
zákazníkov, ktorí si zakúpia hosting na obdobie min. 2 roky. Zľavu z ceny domény 
je možné uplatniť priamo pri objednávke domény zadaním zľavového kódu 
„prvysk1“ pri objednávke. Bez zadania zľavového kódu nebude zľava priznaná 
a zľavu nie je možné priznať spätne.  
 
2. Hosting 
Na výber máte celkom z dvoch hostingových balíkov, ktoré obsahujú základné 
služby ako je neobmedzený počet databáz, mailov a subdomén.  
 WordPress hosting Hosting pre eshop 
Cena na 1 rok 45,55 € 94,80 € 
Cena na 2 roky 65,55 € 135,30 € 
Cena na 3 roky 70,20 € 142,20 € 
Disková kapacita 
pre web a maily 

10 GB 10 GB 

Technické 
parametre 

25 PHP workerov  
Natívna podpora HTTP/2 a 
TLS 1.3  
HTTP cache pre statické 
súbory  
Brotli kompresia S 
SD-only architektúra 1 
0 Gbit/s pripojenie do 
internetu  
256 MB PHP memory_limit  
96 MB PHP 
upload_max_filesize a 
post_max_size  
30 – 600 sekúnd PHP 
max_execution_time 

25 PHP workerov  
Natívna podpora HTTP/2 a 
TLS 1.3  
HTTP cache pre statické 
súbory  
Brotli kompresia  
SSD-only architektúra  
10 Gbit/s pripojenie do 
internetu  
512 MB PHP memory_limit  
256 MB PHP 
upload_max_filesize a 
post_max_size  
30 – 600 sekúnd PHP 
max_execution_time 
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V prípade ak vám kapacita 10 GB nebude postačovať môžete požiadať 
o navýšenie celkovej kapacity až do 150 GB. Cena za každých ďalších 10 GB je 15 
€/ rok. Pred vyčerpaním kapacity vášho priestoru vás informujeme mailom a to 
po dosiahnutí 80% predplatenej kapacity. Druhé upozornenie posielame po 
dosiahnutí kapacity 90%. Tretie upozornenie od nás dostanete po dosiahnutí 100% 
diskovej kapacity vášho hostingu. V prípade ak do 7 dní nevykonáte objednávku 
na navýšenie kapacity alebo nevymažete súbory, tak dôjde k zablokovaniu 
nahrávania nových súborov a to a do doby navýšenia kapacity priestoru pre 
váš hosting. Zároveň môžeme pristúpiť k vymazaniu súborov alebo zablokovaniu 
ďalších funkcií ako je napríklad posielanie alebo prijímanie mailov a obmedziť 
funkčnosť vašej webovej stránky.  
 
3. Mail 
Emailové služby sú súčasťou všetkých hostingov. Vybrať si však môžete aj 
riešenie založené na službe Microsoft Office 365 alebo Google Workspace. Ceny 
pre tieto služby sú stanovené individuálne na základe vašich požiadaviek, počtu 
mailových schránok a rozsahu poskytovaných služieb.  
 
4. SSL certifikát 
SSL certifikát máte priamo v cene hostingu. Okrem základného certifikátu si 
môžete objednať aj rozšírený SSL certifikát. Cena je na základe vytvorenej 
objednávky cez administračné rozhranie služby.  


