Zápis
z 5. pracovného stretnutia Komisie pre správu národnej domény
zo dňa 2. decembra 2010
Prítomní:

Ján Hochmann (MF SR), Peter Bíro (MF SR), Michal Hrabovec (registrátori domén),
Filip Hanker (používatelia internetu), Miroslav Strečanský (ccTLD manažér), Ján Gallo
(poskytovatelia internetových služieb), Patrik Krauspe (v zastúpení Juraja Ondriša,
ccTLD manažér)

Neprítomný:

Juraj Ondriš (v zastúpení Patrikom Krauspem)

Program:
1.
2.
3.
4.

Diskusia a návrh riešení doménových sporov
Sťažnosti na člena komisie, renominácia
Vyhodnotenie záverov predchádzajúceho stretnutia
Ostatné

K bodu 1:
Pracovné rokovanie začalo diskusiou o doménových sporoch. Komisia sa na úvod zaoberala
možnosťou pomoci mestám a obciam so zarezervovaním doménových názvov – kvôli špekulantom,
ktorí si zaregistrujú domény a potom sa ich snažia predať s výrazným ziskom. M. Strečanský
poznamenal, že riešením môže byť aj dočasná pomoc v podobe 2-mesačného zablokovania názvov
podľa zoznamu miest a obcí. M. Hrabovec v tomto prípade navrhol zaslať mestám/obciam list
s informáciou, že doména je pre nich dočasne zarezervovaná.
Druhou z možností je zachovanie súčasného stavu a riešenie problémov, najmä v prípade
nelegálneho obsahu poskytovanom cez domény druhej úrovne, ktoré sú zhodné s názvami miest
a obcí. Pre toto riešenie hovorí existujúci stav voľnej registrácie domén s názvami miest/obcí, pričom
voľných (nezaregistrovaných) zostáva už len určité množstvo.
P. Krauspe uviedol, že medzi voľnými doménami je aj „sr.sk“. Podľa súčasných pravidiel ju nemožno
zaregistrovať, pretože je skratkou štátu Surinam. Toto pravidlo sa podľa uznesenia Komisie pre
správu národnej domény z 21. októbra 2010 z pravidiel vylúči – v novom znení pravidiel, ktoré ešte
nebolo sfinalizované a nebol pri ňom určený dátum platnosti, už nebude figurovať. P. Krauspe
navrhol doménu sr.sk neuvoľniť pre registráciu kýmkoľvek a vyhradiť pre mestá a obce – umožniť tak
napr. mestám a obciam používať doménu tretej úrovne v tvare názov mesta/obce .sr.sk. Návrh bol
jednomyseľne schválený.
P. Bíro poznamenal, že cieľom nie je donútiť mestá a obce presťahovať svoje súčasné webové sídla na
nové adresy v tvare meno.sr.sk, ale povinnosťou by mal byť určitý základný obsah na tejto adrese
s možnosťou uverejnenia odkazu na vlastné webové sídlo. M. Strečanský upozornil, že sa
v budúcnosti bude musieť určiť vlastník domény sr.sk a prevádzkovateľ obsahu na nej.
Diskusia pokračovala návrhmi na zmenu riešenia doménových sporov. Ako poznamenal P. Krauspe,
doménové spory v súčasnosti u nás rieši iba súd. Existuje špeciálny doménový sud podradený

organizácii ICANN, ktorý možno využiť na alternatívne riešenie sporov, pokiaľ sa takáto možnosť
zakomponuje do Pravidiel. Druhým riešením je podľa Krauspeho vlastný slovenský doménový
rozhodcovský súd. M. Strečanský poznamenal, že kvôli sídlu súdu podriadenému ICANN v Bruseli
môže byť jeho využívanie zložité.
P. Krauspe navrhol vyžiadať si v mene Komisie k problematike Slovenskej advokátskej komory k tejto
problematike.
J. Hochmann navrhol v riešení problematiky pokračovať na ďalšom stretnutí Komisie. P. Krauspe
poznamenal, že v Pravidlách sa môže zmena rozhodovania o sporoch ohľadom domén zachytiť
všeobecnejšie – popisom možných riešení a o konečnej forme sa rozhodne neskôr.

K bodu 2:
Ako informoval P. Bíro, Ministerstvo financií SR (MF SR) prijalo sťažnosť na člena Komisie M.
Hrabovca. Sťažovateľ z radov registrátorov namietal, že napriek poslaniu pripomienok M. Hrabovcovi,
ktorý v Komisii zastupuje registrátorov, neboli pripomienky zahrnuté do zoznamu všetkých návrhov
na zmenu zásad Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne, ktoré mali
členovia Komisie do 31. augusta zasielať P. Krauspemu.
Podľa vyjadrenia P. Krauspeho bolo 15 zo 16 pravidiel do zoznamu v skutočnosti zahrnutých, no
s uvedením iného navrhovateľa, keďže pri mnohých návrhoch bolo hneď niekoľko navrhovateľov. 16.
návrh bol do zoznamu zahrnutý nepriamo. Pripomienky do zoznamu zahrnul P. Krauspe, ktorému boli
preposlané zo strany M. Hrabovca.
Komisia vyhodnotila sťažnosť na M. Hrabovca ako neopodstatnenú.
Registrátori boli e-mailom informovaní zo strany P. Krauspeho z 19. augusta 2010, aby návrhy na
zmeny Pravidiel zasielali na e-mailovú adresu zmenapravidiel@sk-nic.sk. Komisia explicitne určila, že
na akúkoľvek komunikáciu týkajúcu sa pravidiel majú záujemcovia využívať e-mailovú adresu
zmenapravidiel@sk-nic.sk, iní adresáti nemajú povinnosť takéto pripomienky akýmkoľvek spôsobom
spracovávať či ich preposielať. P. Krauspe navrhol, aby navrhované nové znenie Pravidiel bolo po
skompletizovaní dané na verejnú diskusiu.
MF SR informovalo, že kvôli pasivite člena Komisie za poskytovateľov internetových služieb M. Hrkeľa
(najmä neúčasť na stretnutiach, nezasielanie návrhov resp. podnetov) ministerstvo zmenilo
nomináciu na iného zástupcu príslušnej oblasti - J. Galla.

K bodu 3:
V 3. bode boli vyhodnotené závery predchádzajúceho stretnutia:
•

K úlohe 6/2010: F. Hanker informoval, že k otázkam územného princípu sa začal
uskutočňovať prieskum názorov verejnosti priamym oslovovaním viac ako 100 odborníkov
z kategórie „používatelia internetu“, z časových dôvodov ho však zatiaľ nedokončil. Prieskum
bude dopracovaný a predložený na ďalšom stretnutí Komisie. P. Hanker taktiež pripomenul,
že Komisia sa na predošlom stretnutí uzniesla, že túto otázku nie je nutné uzatvárať a je
možné o nej diskutovať až do schválenia konečného znenia nových Pravidiel.

•

K úlohe 7/2010: P. Krauspe aktualizoval pracovný návrh Zásad nových Pravidiel.
Aktualizovaný materiál bol predmetom diskusie vo vybraných častiach, ktoré zatiaľ neboli
predmetom predchádzajúcich stretnutí Komisie. Materiál sa bude dopĺňať a aktualizovať
postupne, na základe schválených záverov jednotlivých zasadnutí Komisie.

K bodu 4:
M. Hrabovec poznamenal, že častou otázkou na neho ako na člena Komisie je využitie
naakumulovaných finančných prostriedkov, ktoré je SK-NIC podľa zmluvy so štátom použiť na
financovanie projektov v záujme internetovej komunity. P. Bíro informoval, že do najbližšieho
stretnutia komisie Ministerstvo financií SR (MF SR) určí svoje priority a postoje v tejto otázke.
M. Hrabovec poznamenal, že by bolo vhodné vedieť, k akému typu projektov sa MF SR prikláňa.
M. Strečanský informoval, že SK-NIC v minulosti podporil projekt Zodpovedne.sk, ktorý považuje za
dobrý a s dobrým načasovaním, vie si predstaviť podporu podobného projektu v budúcnosti.
M. Hrabovec uviedol, že jednou z možností je aj otvorená grantová výzva pri špecifikovaní približného
typu a veľkosti projektu spolu s podmienkou trvalej udržateľnosti a definovaním ďalších podmienok
pre žiadateľa. P. Bíro spresnil, že MF SR určite bude mať záujem podporiť, ale projekty by sa mohli
vyberať kombináciou otvorenej grantovej výzvy a priamou podporou. Ďalej pripomenul, že projekty
navrhuje SK-NIC a MF SR ich schvaľuje.
M. Strečanský poznamenal, že pre SK-NIC budú prioritnejšie projekty, ktoré nie sú určené priamo pre
štátnu správu resp. sa netýkajú iba jej. Weby štátnej správy by podľa neho mali byť financované
z daní. Sú však oblasti, ktoré má štátna správa problém podporiť a pre súkromný sektor nie sú
finančne rentabilné ani atraktívne. Predstavou SK-NICu je podpora projektov, ktoré pomôžu k tomu,
že internet bude lepším nástrojom pre občana, pokračoval M. Strečanský. Ako dodal, môže ísť aj
o projekty pre zvyšovanie digitálnej gramotnosti v oblasti využívania internetu tak, aby občania vedeli
ľahšie nachádzať na internete užitočné informácie.

Závery
•

•

•

Úloha 8/2010: Dopracovať súhrn názorov odborníkov z internetovej komunity vo veci
územného princípu.
T: 6. stretnutie Komisie
Z: F. Hanker
Úloha 9/2010: Požiadať Slovenskú advokátsku komoru o stanovisko k právnej stránke
riešenia doménových sporov.
T: 6. stretnutie Komisie
Z: P. Krauspe
Úloha 10/2010: Pripraviť stanovisko v súvislosti s uvoľňovaním prostriedkov, viazaných na
podporu internetovej komunity.
T: 6. stretnutie Komisie
Z: MF SR

Zapísal: Filip Hanker

