Zápis
zo 4. pracovného stretnutia Komisie pre správu národnej domény
zo dňa 21. októbra 2010
Prítomní:

Ján Hochmann (MF SR), Peter Bíro (MF SR), Michal Hrabovec (registrátori domén),
Filip Hanker (používatelia internetu), Miroslav Strečanský (ccTLD manažér), Juraj
Ondriš (ccTLD manažér)
Prizvaný: Patrik Krauspe (ccTLD manažér),

Neprítomný:

Marek Hrkeľ (neospravedlnený)

Program:
1. Vyhodnotenie záverov predchádzajúceho stretnutia.
2. Návrh zmien pre systém registrácie domén tematických oblastí registráciu.
3. Ostatné.

K bodu 1:
Pracovné rokovanie otvoril a ďalej viedol predseda komisie J. Hochmann. V 1. bode boli vyhodnotené
závery predchádzajúceho stretnutia, kde
•

•

K úlohe 4/2010: F. Hanker informoval, že sa k otázkam územného princípu uskutočnil
prieskum názorov verejnosti prostredníctvom webového sídla www.zive.sk oslovením emailom a telefonicky, príspevky jednotlivých diskutujúcich však boli veľmi rôznorodé. Preto F.
Hanker navrhol v prieskume pokračovať, pričom podľa jeho názoru by bolo vhodnejšie osloviť
odborníkov z internetovej komunity a požiadať ich o ich názor. F. Hanker zabezpečí oslovenie
týchto odborníkov a pripraví súhrn odpovedí, ktorý predloží na ďalšom stretnutí Komisie.
Podľa slov P. Krauspeho nie je nutné túto otázku uzatvárať, diskutovať o tom je podľa neho
možné až do schválenia konečného znenia nových Pravidiel.
K úlohe 5/2010: P. Krauspe vypracoval pracovný materiál, ktorý obsahuje návrh Zásad
nových Pravidiel. Materiál sa člení na jednotlivé časti (základný cieľ; platné pravidlá; dôvody
na zmeny; úprava v okolitých krajinách; najvýznamnejšie riziká; zásady nových Pravidiel).
Materiál sa bude dopĺňať a aktualizovať na základe schválených záverov na jednotlivých
zasadnutiach Komisie.

K bodu 2:
P. Krauspe v stručnosti prezentoval pracovný materiál „Zásady Pravidiel poskytovania menného
priestoru v internetovej doméne SK“. Členovia komisie následne prediskutovali jednotlivé oblasti
zásad a prijali k nim nasledovné stanoviská:

2.1 Registrácia držiteľov domén
Registrácia držiteľov domén (ďalej len „držiteľ“) bude prebiehať elektronicky, každý držiteľ
bude mať používateľské meno a heslo, pričom konto bude aktivované aktivačným e-mailom.
Údaje uvedené v registračnom formulári bude validovať zvolený registrátor a to zaručeným
elektronickým podpisom.
Alternatívne bude možné počas dvojročného prechodného obdobia využiť validáciu
papierovou formou.
SK-NIC bude mať právomoc vyžiadať si dokázanie identity, v opačnom prípade bude môcť
využiť disciplinárny proces, ktorý môže smerovať až po zrušenie zmlúv s držiteľom alebo
registrátorom. Disciplinárny proces bude navrhnutý tak, aby zabránil zneužívaniu systému. Za
overenie identity a aktualizáciu údajov držiteľov bude zodpovedať registrátor. Za validáciu
nepravdivých údajov bude možné voči registrátorom stanoviť sankcie.
2.2 Registrátorská zmluva
Registrácia bude prebiehať elektronicky, každý registrátor bude mať pridelené používateľské
meno a heslo, pričom konto sa bude aktivovať aktivačným e-mailom. Údaje uvedené
v registračnom formulári bude registrátor validovať svojím zaručeným elektronickým
podpisom, každý registrátor teda musí byť držiteľom kvalifikovaného certifikátu.
Aj v tomto prípade bude počas dvojročného prechodného obdobia využiteľná alternatívna
validácia papierovou formou.
Pre každého registrátora zavedený povinný kredit vo výške minimálne 10 ročných poplatkov
za doménu, teda 199 eur podľa aktuálneho cenníka. Tento povinný kredit bude SK-NIC
vyžadovať jednorázovo pri registrácii registrátora. Z vytvoreného kreditu sa budú
automaticky sťahovať platby za domény, preto bude musieť mať registrátor počas svojej
činnosti na kredite toľko prostriedkov, aby uhradil všetky ním aktuálne registrované domény
t.j. systém nepovolí žiadnu registráciu, pokiaľ nebude k dispozícii adekvátna výška kreditu.
Systém okrem kreditného systému umožní registrátorom aj platbu tzv. „zbernou“ faktúrou.
Tu bude nastavená dolná hranica počtu zaplatených domén (500), ktorá bude nutná pre
aktiváciu služby.
2.3 Registrácia doménového mena
Každý registrátor, ktorý si zaregistruje doménu, bude mať nárok na jej zrušenie a finančnú
náhradu do troch dní od registrácie. Registrátorovi vráti SK-NIC cenu domény zníženú o
manipulačný poplatok 1 €.
Platba za doménu nebude ponímaná ako doteraz – platba za službu prístupu k záznamu
domény bude zmenená na platbu za registráciu domény (registration), pričom v ďalších
rokoch to bude platba za obnovenie registrácie domény (renewal).
Registrátor bude mať právo určiť si, aby sa doména ľubovoľne dlhú dobu po zaplatení
(nanajvýš však do rozsahu zaplateného obdobia) negenerovala do zóny .sk, ani do zoznamu
domén, zverejňovaného na stránkach SK-NIC. Pri priamom vyhľadaní názvu domény (vo
WHOIS databáze) však bude majiteľ zverejnený – zisťovanie vlastníctva domény bude týmto
spôsobom umožnené. Ku kompletnému zoznamu domén registrátorov budú mať prístup
policajné a silové zložky, súdy a právni zástupcovia v rámci výkonu svojej kompetencie.

2.4 Pravidlá pre tvorbu doménového mena
Niektoré obmedzenia na registráciu domén sa považujú za neopodstatnené – napríklad
obmedzenie registrácie iných ccTLD (dvojznakových skratiek) na druhej úrovni (napr. sk.sk,
cz.sk atď.), očakáva sa preto ich uvoľnenie. Rovnako sa očakáva zavedenie možnosti
registrácie jednopísmenkových domény. Uvoľnenie domén, ktorých registrovanie
v súčasných Pravidlách nebolo povolené, sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému.
Domény budú určitý čas držané v systéme elektronickej aukcie. Záujemca, ktorý poskytne
najvyššiu cenu, sa stane novým držiteľom domény. Výťažok z tejto aukcie bude umiestnený
na osobitný účet a bude použitý na projekty v záujme internetovej komunity.
2.5 Zmena na strane registrátora domény
Zmena registrátora domény bude prebiehať prostredníctvom autorizačného kódu, vloženého
do rozhrania v systéme SK-NIC. Predpokladá sa, že držiteľ si kód sám vygeneruje na stránke
SK-NIC – tento kód mu bude odoslaný na jeho e-mailovú adresu. Držiteľ následne kód
odovzdá novému registrátorovi, ktorý si doménu „stiahne“ k sebe, teda stane sa jej
registátorom.
Zmena registrátora bude možná raz ročne bez poplatku, a to kedykoľvek počas roka. Ďalšia
zmena v tom istom roku bude z dôvodu zníženia špekulácií spoplatnená.
Bude platiť princíp, že ktorýkoľvek registrátor bude môcť registrovať domény ktorémukoľvek
užívateľovi.
Okrem vyššie uvedeného bola opätovne otvorená otázka maximálnej obdobia registrácie domén (na
predchádzajúcom stretnutí bol schválený rozsah 99 rokov), a to najmä z dôvodu zabránenia
zbytočnej blokácii domén. Záverom k tejto diskusii bolo uvedené, že prípadná neexistencia držiteľa (z
dôvodu úmrtia, bankrotu a zániku firmy a podobne) je riešiteľná postupom podľa bodu 2.1.

K bodu 3:
Navrhované zmeny boli jednomyseľne schválené formou uznesenia en bloc.
Termín ďalšieho stretnutia Komisie bol stanovený na 24. novembra 2010 o 09:30 hod.

Závery
•

Úloha 6/2010: Pripraviť súhrn názorov odborníkov z internetovej komunity vo veci územného
princípu.
T: 5. stretnutie Komisie
Z: F. Hanker

•

Úloha 7/2010: Aktualizovať materiál „Zásady Pravidiel poskytovania menného priestoru
v internetovej doméne SK“ v zmysle prijatých stanovísk Komisie a zaslať ho členom Komisie.
T: 5. stretnutie Komisie
Z: P. Krauspe

Zapísal: Patrik Krauspe
Schválil: Ján Hochmann

