Dištančné hlasovanie Komisie pre správu národnej domény .sk
V termíne od 31. 03. 2017 do 11. 04. 2017 sa uskutočnilo dištančné hlasovanie v zmysle
článku 6 Štatútu Komisie pre správu národnej domény .sk k nasledovným návrhom:


finálna revízia Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk, ktorých
účinnosť nastane k 31. 05. 2017,



finálna verzia súvisiaceho Cenníka a platobných podmienok.

Doplňujúce vysvetlenia k zmenám od posledných diskusií v Komisii boli nasledovné:
K Pravidlám poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk:
-

-

-

-

1.6, 7.5 až 7.8, 9.6.12 – štylistické úpravy zlaďovania pojmov v rámci dokumentu;
2.6.2 – doplnené avizované spresnenie výkladu voči bodu 2.1 a príslušného postupu –
Držiteľom môže byť osoba lokalizovaná (sídlo/rezidencia) kdekoľvek, ale doručovaciu
adresu musí mať v určenom priestore (EÚ+), ak ju nemá evidovanú v Registri, musí ju
na požiadanie SK-NIC doplniť, inak prestane byť Používateľom (a tým pádom sa
ukončia aj príslušné Zmluvy o Doménach);
4.4.2 – pri transfere (zmene Aut. registrátora Domény) sa obnoví (predĺži) Reg. obdobie
domény - vzhľadom na to, že registrátori častokrát začnú spravovať domény v rôznej
fáze registračného obdobia sa tu zavádza bežný štandard zo zahraničia, kedy bude mať
registrátor k dispozícii minimálne celý rok správy; zároveň je to určitá prevencia pred
špekulatívnym „prehadzovaním si“ Domén medzi nekorektnými Registrátormi;
5.5 – odstránené duplicitné znenie s riadkom 5.1;
6.9 – odstránené duplicitné znenie s riadkom 6.5;
9.6.13 – spresnené zavádzajúce znenie – cieľom je obmedzenie neoprávneného zberu
údajov hromadným spôsobom;
9.11.3 a 9.13.2 – obsah 9.11.3 (neoprávnené zmeny záznamov bez vedomia
Používateľa) už bol zahrnutý v 9.13.2 ako podstatné porušenie, avšak duplicitne
a nesprávne ostal aj v 9.11.3;
13.4 a 13.5 boli prechodné Pravidlá pre postupnú migráciu Domén, ale tento model
nebude použitý, takže sa to stalo irelevantné.

K Cenníku služieb a doplňujúcim platobným podmienkam:
-

Všetky poplatky za zmeny (Držiteľa aj ľubovoľného Registrátora) boli upravené na
0 EUR. Toto zjednodušuje procesy a zároveň umožní plné prechodné obdobie pre
odstránenie proxy držiteľstva bez potreby osobitnej úpravy.

Hlasovanie skončilo jednohlasným schválením obidvoch návrhov v pomere 6 za, 0 proti, 0 sa
zdržalo z celkového počtu 6 aktuálnych členov Komisie.

