Zápis
z 19. pracovného stretnutia Komisie pre správu národnej domény
z dňa 20. júna 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), Martin Dorčák,
(ÚPPVII), Stanislav Podmanický (ÚPPVII), Janka Burdová (ÚPPVII), Lucia Valentin
(ÚPPVII), Peter Bíro (ccTLD manažér), Ben Crawford (CentralNic), Juraj Frindrich
(TaylorWessing)

Program:
1. Diskusia k predloženým návrhom na úpravu zmluvy medzi štátom a spoločnosťou SK-NIC.
2. Rôzne.

K bodu 1:
Predsedníčka Komisie p. Slabejová otvorila stretnutie a odovzdala slovo p. Pellegrinimu.
P. Pellegrini vyhodnotil obdobie od predchádzajúceho stretnutia Komisie, pričom najmä kladne
ohodnotil ochotu nového investora vylepšiť vzťahy, poďakoval zástupcovi registrátorov za prácu na
tvorbe pripomienok, ako aj zástupcom investora za rýchlu reakciu. Ďalej skonštatoval, že pôvodne
navrhovaný dodatok nepovažuje za dostatočný, a že cieľom úradu je v súvislosti s úpravou zmluvy
posilnenie pozície štátu, odstránenie všetkých možných blokácií procesov, vrátane neposkytovania
žiadneho práva veta a dôraz kládol aj na kvalitu poskytovaných služieb. Nakoniec uviedol, že uzavretie
tohto procesu je úloha štátu prostredníctvom ÚPPVII a na stretnutí očakáva doplňujúce názory
zúčastnených strán.
P. Tkačivský následne prezentoval hlavné oblasti, ktoré ÚPPVII považuje za potrebné zahrnúť do úprav:


SLA – principiálne je súhlas úradu so zahrnutím SLA, avšak túto treba predložiť, keďže zatiaľ sa
tak nestalo,



postavenie Komisie – nikto nesmie brániť Komisii v jej zasadnutí (napr. svojou
neprítomnosťou),



zmena cien a pravidiel – základná cenotvorba má naďalej podliehať schvaľovaniu Komisiou,
rovnako tak úpravy pravidiel registrácie domén, a to bez akýchkoľvek práv veta,



vypovedateľnosť zmluvy – pôvodná zmluvná výpoveď nemala význam, preto je navrhované
precizovanie výpovedných dôvodov,



zálohovanie dát – predpokladá sa zálohovanie dát z databáz, pravdepodobne vo vládnom
cloude.

Ďalej reagoval p. Ondriš, ktorý skonštatoval, že hľadanie kompromisu komplikuje najmä odlišné videnie
podstaty problému medzi SK-NICom a zástupcom registrátorov, kde je smerovanie zamerané
na odstránenie súčasného správcu.
P. Truban k tomu uviedol, že nezastupuje iba registrátorov, ale aj názory iných ľudí a supluje úlohu
štátu, voči čomu však ostro namietol p. Pellegrini, že rola štátu je na strane úradu a nie na strane
niekoho iného. P. Truban ďalej doplnil, že dodá návrh SLA, ktorá je už pripravená, avšak vidí problém
v celkovom modeli. P. Pellegrini zhodnotil, že SLA vie nakoniec pripraviť aj úrad, kde p. Frindrich
prisľúbil v mene investora takisto poskytnúť nejaký návrh.
P. Csaplár sa z pohľadu používateľov internetu zaujímal o vyššie uvádzané zálohovanie a výšku
rezervovaných finančných zdrojov resp. najmä spôsob ich prerozdeľovania voči internetovej komunite,
kde navrhol neísť cestou nezávislej organizácie, ktorá opäť niektoré z týchto prostriedkov pohltí, ale
rozhodovať priamo na Komisii. P. Pellegrini to považoval za rozumné, zástupca investora v tom tiež
nevidel problém, resp. súhlasil s podporou akéhokoľvek transparentného modelu. P. Slabejová
navrhla, aby p. Csaplár pripravil prvotný model možných princípov rozdeľovania, s čím dotyčný súhlasil.
Návrh schvaľujúceho subjektu bude súčasťou dodatku k zmluve.
P. Truban pokračoval s p. Csaplárom v diskusii o mechanizme prerozdeľovania % internetovej
komunite, ako aj o ich výške, ktorá by mala byť násobne väčšia ako 5% (30-40%) a konštatoval, že to
v rámci biznis modelu a nákladoch na ktorom SK-NIC funguje nemôže byť problém, pretože má viac
ako 3 milióny eur ročne ebitdu.
Ďalej sa p. Truban pýtal p. Pellegriniho, prečo je v záujme štátu nemať možnosť zmluvu s SK-NIC
vypovedať, na čo p. Pellegrini odpovedal, že klauzula o výpovedi sa bude prepracovávať. Nakoniec
p. Truban uviedol, že komunita a verejnosť ako hlavné body, podľa ktorých bude hodnotiť vylepšenie
zmluvy je časť o vypovedateľnosti a výhodnosti pre štát (keďže p. Pellegrini deklaroval, že národná
doména .sk nepatrí nikomu, ale štátom a občanom), právomoci komisie a výšku podpory internetovej
komunite.
P. Pellegrini uzavrel určitú diskusiu medzi viacerými zúčastnenými k tematickým princípom s tým, že
zmluva a postavenie štátu budú lepšie ako v súčasnosti a uviedol, že by rád videl čo možno najväčšie
skrátenie lehôt na dodanie všetkých podkladov a finalizáciu konkrétnych znení tak, aby sa už ÚPPVII
nemuselo na začiatku leta zaoberať touto témou.

Rôzne:
V rámci rôzneho nebola žiadna diskusia.

Závery a úlohy:
1. Úloha 5/2017: Pripraviť návrh modelu prerozdeľovania finančných prostriedkov rezervovaných
pre podporu projektov internetovej komunity.
T: 1. 7. 2017
Z: M. Csaplár
2. Úloha 6/2017: Zaslať resp. spracovať a uzavrieť SLA k dodatku.
T: 1. 7. 2017
Z: ÚPPVII, M. Truban, J. Frindrich
Zapísal: Peter Bíro
Schválila: Martina Slabejová

