Zápis
z 18. pracovného stretnutia Komisie pre správu národnej domény
zo dňa 18. mája 2017
Prítomní:

Martina Slabejová (ÚPPVII), Igor Tkačivský (ÚPPVII), Juraj Ondriš (ccTLD manažér),
Miroslav Strečanský (ccTLD manažér), Michal Truban (registrátori domén), Ján Gallo
(poskytovatelia internetových služieb), Milan Csaplár (používatelia internetu)

Prizvaní:

Peter Pellegrini (podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu), Patrik Krauspe
(ÚPPVII), Valentína Michálková (ÚPPVII), Peter Bíro (ccTLD manažér), Ben Crawford
(CentralNic), Juraj Frindrich (TaylorWessing)

Program:
1. Úvod a predstavenie potenciálneho investora.
2. Návrh dodatku k zmluve medzi štátom a spoločnosťou SK-NIC.
3. Zhodnotenie stavu migrácie a testovania nového systému.
4. Rôzne.

K bodu 1:
Prítomných privítala nová predsedníčka Komisie p. Slabejová, predstavila druhého nového člena za
ÚPPVII p. Tkačivského. Následne odovzdala slovo p. Pellegrinimu.
P. Pellegrini skonštatoval, že cieľom stretnutia je vypočuť si investora a zároveň prejsť si návrh dodatku
k zmluve, na základe ktorej je zriadená Komisia a upravenie nezrovnalostí, ktoré sa v zmluve
nachádzajú. Ďalej ocenil otvorený prístup potenciálneho investora a zároveň uviedol, že na tomto
stretnutí Komisie nie je predmetom zaoberať sa rôznymi modelmi správy existujúcimi vo svete.
P. Pellegrini sa tiež vyjadril, že doména nepatrí žiadnemu súkromnému subjektu, ale patrí štátu,
komunite a jej používateľom. O pravidlách a obsahu zmluvy nerozhoduje dodávateľ, ale ÚPPVII.
Následne zástupca potenciálneho investora p. Crawford predstavil svoju spoločnosť, ktorá má
celosvetovú pôsobnosť a je najúspešnejším správcom v oblasti gTLD s viac ako 10 miliónmi domén
a podporou viac ako 100 TLD. Používajú systém s 50 uzlami po celom svete a v rámci prípadnej budúcej
spolupráce plánujú pokračovať v začatých zmenách, úzko spolupracovať so štátom a miestnou
internetovou komunitou, osobitne podporovať registrátorov napr. v marketingu a zabezpečovať
podporu najmä technickým a internetovým komunitám napr. v oblasti vzdelávania a priemyslu.

K bodu 2:
V ďalšom bode právny zástupca investora podrobne predstavil navrhované zmeny v zmluve, ktorých
cieľom bolo najmä odstrániť potenciálnu nevypovedateľnosť zmluvy, upraviť trvanie zmluvy z doby
neurčitej na previazanú na postavenie vo vzťahu k ICANN, posilniť pôsobnosť Komisie vo vzťahu

k zmenám v zmluve, doplniť nezávislý proces prideľovania prostriedkov alokovaných na základe zmluvy
a spresniť podmienky odstúpenia od zmluvy.
V rámci diskusie bolo dohodnuté, že členovia Komisie do 10 pracovných dní (2.6.2017) zašlú svoje
pripomienky, pričom bolo odporúčané, aby si jednotlivé strany najmä právne svoje návrhy medzičasom
prediskutovali. P. Pellegrini prízvukoval, že v aktuálnom procese je potrebné pridržiavať sa riešených
tém. V týždni začínajúcom 5.6.2017 sa očakáva stretnutie Komisie k tejto téme.

K bodu 3:
V záverečnom bode stretnutia zástupca SK-NIC zhodnotil stav migrácie a testovania, kde skonštatoval,
že zo súčasných 5712 požiadalo o presun 2376 registrátorov a ďalej uviedol, že 5.5.2017 bola
sprístupnená aktualizovaná verzia systému pre 70 registrátorov, ktorí pôvodne požiadali o testovanie
protokolu EPP, 10.5. bol testovací systém sprístupnený všetkým ostatným registrátorom, ktorí
požiadali o presun do nového systému a 12.5. sa spustila migrácia dát zo súčasného systému, kde si
registrátori môžu overiť, ako prebehla .
Ďalej uviedol, že do nového systému sa k 17.5. prihlásilo 700 registrátorov, 125 si vyskúšalo obnovenie
domény, avšak iba 17 úspešne vytvorilo doménu (14 prostredníctvom webu a 4 prostredníctvom EPP)
a iba 27 používateľa (kontakt) (21 prostredníctvom webu a 6 prostredníctvom EPP). Na základe toho
existuje významná obava, že registrátori nebudú dostatočne pripravení na jeho používanie, pričom SKNIC si je vedomý krátkosti času, ktorý ostáva na úspešné otestovanie a aj rôznych oznámení od
registrátorov k testovaniu, ktoré si vyžadujú určité odladenia systému. Ako problematickú vidí aj oblasť
ochrany osobných údajov, kde boli identifikované nové podnety, vyžadujúce si pozornosť. Nakoľko
najdôležitejším kritériom je stabilita zóny, považuje za potrebné mať istotu, že majorita registrátorov
bude vedieť so systémom pracovať.
K tomuto SK-NIC považuje za potrebné spustiť osobitný proces overenia používania systému, ktorý si
vyžaduje určitý čas. Za minimálnu hranicu považuje 1 mesiac, možné rozmedzie je do 3 mesiacov,
presnejšia dĺžka závisí najmä od spôsobilosti registrátorov aktívne participovať na testovaní. Vzhľadom
na prázdninové obdobie sa na návrh zástupcu úradu diskutovalo o 4 mesiacoch, t.j. dátume 1.9.2017,
ktorý je po prázdninách.
Komisia v následnom hlasovaní jednohlasne (7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo) odsúhlasila posun termínu
účinnosti nových pravidiel a spustenia nového systému k 1.9.2017. Schválenie posunu zahŕňa najmä
nasledovné zmeny:


Posúva sa účinnosť nových Pravidiel (31.5. -> 1.9.) a prechodných účinností odvíjajúcich sa od
tohto dátumu (t.j. aj ostatné dátumy v rámci 13.2. nových Pravidiel – bod 13.2.1: 31.7. -> 1.11.
a bod 13.2.2: 31.5.2018 -> 1.9.2018).



Posúva sa účinnosť pravidiel Alternatívneho riešenia sporov, Pravidiel technickej komunikácie
pre doménu najvyššej úrovne .sk, nového cenníka a súvisiacich platobných podmienok (31.5. > 1.9.)



Upravuje sa bod 17.3. súčasných prechodných Pravidiel, ktorý je viazaný k tomuto dátumu a to
odstúpenie od Registrátorskej zmluvy tým, ktorí nepožiadali o presun (31.5. -> 1.9.)



Obdobne sa upravuje bod 17.2., kde sa na koniec doplní nová veta „Registrátori, ktorí
nepožiadali v období podľa prvej vety, tak môžu urobiť aj od 1.6.2017 do 30.8.2017“.
(Poznámka: 31.8. sa ponecháva na predmigračné uzavretie údajov, noví registrátori, ktorí
vzniknú od 1.6. budú mať túto žiadosť zahrnutú vo formulári, ktorým žiadajú stať sa
registrátorom.)



Zmeny súčasných pravidiel budú doplnené prostredníctvom samostatnej osobitnej účinnosti
týchto zmien k 18.5.2017, aby nebolo nutné upravovať ďalšie väzby, ktoré používajú napr.
pojem „Pôvodné pravidlá“.

SK-NIC ďalej prisľúbil do konca nasledujúceho týždňa (26.5.2017) pripraviť a rozposlať časový
harmonogram k overovaniu pripravenosti, kde očakáva aj pripomienky a návrhy od členov Komisie.

Rôzne:
P. Csaplár v rôznom upovedomil Komisiu, že v prostredí koncových používateľov existujú rôzne
chaotické informácie o súčasnom stave a odporúčal otvoriť špecifickú komunikáciu. Michal Truban,
ako zástupca registrátorov, sa jednoznačne vyhranil voči postupu SK-NICu v nasadzovaní nového
systému a posúvaniu termínov spustenia a vyjadril veľkú nespokojnosť so správaním SK-NICu, a.s.

Závery a úlohy:
1. Záver 2/2017: Na 18. stretnutí Komisie bol schválený posun účinnosti nových Pravidiel v rozsahu
uvedenom v bode 3 stretnutia.
2. Úloha 3/2017: Zaslať pripomienky k návrhu úprav v zmluve medzi štátom a spoločnosťou SK-NIC.
T: 2. 6. 2017
Z: Členovia Komisie
3. Úloha 4/2017: Zaslať časový harmonogram k overovaniu pripravenosti registrátorov využívať nový
systém.
T: 26. 5. 2017
Z: SK-NIC

Zapísal: Peter Bíro
Schválila: Martina Slabejová

