Zápis
z pracovného stretnutia Komisie pre správu národnej domény
zo dňa 10. augusta 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)
ospravedlnený: Marek Hrkel (poskytovatelia internetových služieb)

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, schválenie zápisnice
2. Návrh na zmenu ceny
3. Témy rokovania komisie do budúcnosti
4. Zmena Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK
5. Rôzne
K bodu 1:
Pracovné rokovanie otvoril a ďalej viedol predseda komisie J. Hochmann. Navrhol program rokovania komisie,
ktorý komisia jednomyseľne schválila. J. Hochmann predložil zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia komisie,
ktorú komisia opäť jednomyseľne schválila.
K bodu 2:
Prítomní členovia komisie diskutovali o predloženom návrhu na zmenu ceny, ktorú predložil zástupca ccTLD
manažéra SK-NIC, a.s.
M. Hrabovec navrhol do diskusie doplnenie novej cenovej hladiny – 3000 domén.
F. Hanker navrhol upraviť cenu tak, aby sa priblížili hranice registrátorov s viac ako 1000 doménami
a registrátorov ako s 10000 doménami. Na základe toho bolo pri registrátoroch s doménami nad 1000 zmenená
cena z 12,90 € na 12,40 € a pri registrátoroch s doménami nad 10001 z 10,90 € na 11,40 €. Zástupcovia
spoločnosti SK-NIC, a.s. s týmto návrhom súhlasili. Nasledovné hlasovanie komisie jednomyseľne schválilo
návrh SK-NIC v znení zmien navrhnutých p. Hankerom.
K bodu 3:
P. Bíro (MF SR) predložil návrh tém, ktorými by sa mala komisia v budúcnosti zaoberať a požiadal členov komisie
o ich doplnenie a prioritizovanie. Prítomní sa dohodli, že návrh tém bude otvorený dokument, do ktorého sa
v budúcnosti podľa potreby a aktuálnosti budú prípadne témy pridávať, resp. meniť ich priorita.
Podľa J. Hochmanna sú prioritou MF SR najmä otázky bezpečnosti internetu. V tejto súvislosti informoval
prítomných aj o založení tímu CSIRT.SK. CSIRT.SK je zriadený ako špecializovaný útvar DataCentra
(rozpočtovej organizácie Ministerstva financií SR) a zabezpečuje služby spojené s riešením bezpečnostných
incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov a súvisiacich
informačných a komunikačných technológií v rámci celej národnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry. J.
Hochmann informoval, že úlohou ministerstva v oblasti bezpečnosti je tiež riešenie ďalších aspektov informačnej
bezpečnosti, ktorá sa dotkne správy národnej domény – napr. zmierňovanie následkov bezpečnostných
incidentov a obnova prostriedkov po incidente a monitorovanie dodržiavania bezpečnostných štandardov,
spolupráca pri zmierňovaní a obnove následkov bezpečnostných incidentov, pravidelné cvičenia v tejto oblasti,
medzinárodná a medzirezortná spolupráca atď. Ministerstvo by malo v blízkej budúcnosti vypracovať zásady a
usmernenia pre stabilitu, bezpečnosť a odolnosť internetu, nakoľko do mája 2011 má byť do slovenskej
legislatívy transponovaná smernica EÚ, ktorá vyžaduje zabezpečenie zbierania a zasielania hlásení
o majoritných bezpečnostných incidentoch v SR. J. Hochmann v tejto súvislosti požiadal o spoluprácu
a kooperáciu SK-NICu.

Prioritou SK-NIC je najmä diskusia o technických záležitostiach správy domény, nasadení technológií IPv6
a DNSSEC, ako aj politiky nasadenia IDN domén. V súčasnosti je však najväčšou prioritou komisie systémová
zmena Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK. Pravidlá neboli zmenené už
niekoľko rokov a preto si vyžadujú prispôsobenie sa aktuálnej situácii v oblasti registrácie domén, ako aj
integráciu novej politiky a požiadaviek na registráciu, ktoré sa v internetovej komunite už dlho žiadajú.
P. Bíro poznamenal, že bude potrebné zabezpečiť dostatočné pokrytie reprezentácie názorov jednotlivých
skupín internetovej komunity v rámci komisie (užívatelia, registrátori, provideri) a to aj za účelom obhajovania
národnej politiky smerom do zahraničia.Patrik Krauspe prezentoval zámer vytvoriť na webovom sídle SK-NIC
anketový systém, ktorý by mal slúžiť na zisťovanie názorov registrátorov na aktuálne otázky, vznikajúce pri
správe domény, jednotliví zástupcovia skupín však majú za úlohu zvážiť ďalšie vhodné organizačné prostriedky
na získavanie názorov relevantných organizácií a jednotlivcov.
V následnej diskusii bolo SK-NIC požiadaný, aby na najbližšie rokovanie predložil návrh zásad zmeny Pravidiel
poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK. P. Krauspe požiadal prítomných, aby svoje návrhy
posielali do 31.8.2010. SK-NIC ich následne zosumarizuje a do 15.9.2010 doručí členom Komisie. P. Bíro
informoval o predpokladanom stretnutí MF SR a SK-NIC s cieľom zladiť požiadavky podľa požiadaviek,
kladených na SR najmä zo zahraničia.
K bodu 4:
P. Krauspe prezentoval prítomným návrh na prvú zmenu Pravidiel, v rámci ktorej SK-NIC navrhol upraviť Pravidlá
tak, aby sa zachytil reálne fungujúci stav, vyriešili sa najakútnejšie problémy s právnymi spormi o doménové
mená a odstránili sa neaktuálne a neaplikovateľné ustanovenia. Po krátkej diskusii dal predseda hlasovať o
o schválení predloženého návrhu na zmenu Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK.
Tento návrh bol schválený jednomyseľne.
K bodu 5:
P. Krauspe informoval prítomných o zámere SK-NIC sprehľadniť a skrátiť nové znenie Pravidiel, z ktorých by boli
odstránené odseky, vysvetľujúce pojmy a objasňujúce fungovanie doménového systému všeobecne. Pojmy
z oblasti používania systému doménových mien budú podrobne vysvetlené v slovníku často používaných pojmov,
ktorý SK-NIC zverejní na svojej webovej stránke.
Závery:
1.
2.

3.

Úloha 1/2010: Zaslať SK-NICu návrhy zásad zmeny Pravidiel
T: 31.8.2010
Z: členovia komisie
Úloha 2/2010: Predložiť zásady zmeny Pravidiel na schválenie komisii
T: 15.9.2010
Z: SK-NIC
Úloha 3/2010: Doplniť návrhy prioritizácie a tém pre ďalšiu činnosť komisie
T: 31.8.2010
Z: členovia komisie

Zapísal: Patrik Krauspe
Schválil: Ján Hochmann

