Zápis z 22. pracovného zasadnutia Komisie pre správu národnej domény
(ďalej „Komisia“) zo dňa 07. augusta 2018

Prítomní:
Martina Slabejová (ÚPPVII), Igor Tkačivský (ÚPPVII), Peter Bíro (ccTLD manažér), Ben Crawford (ccTLD
manažér), Ondrej Jombík (registrátori domén), Ján Gallo (poskytovatelia internetových služieb),
Milan
Csaplár (použivatelia internetu)

Prizvaní:
Stanislav Podmanický (ÚPPVII), Katarína
(ccTLD), Tomáš Paulen (PwC).

Ormandyová (ÚPPVII), Karolína Tichá (ÚPPVII), Vladimír Vaňo

Program:
1. Úvod a schválenie programu
2. Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia Komisie:
a) Analýza možnosti redelegácie vlastníka domény najvyššej úrovne typu ccTLD na iný subjekt,
b) Určenie požiadaviek na zálohu dát vo vládnom cloude,
c) Predloženie všeobecnej schémy monitoringu sond a prezentácia ukážky monitoringu SLA,
d) Prezentácia auditnej správy: Správa z auditu projektov financovaných z fondu tvoreného
z 5% výnosov spoločnosti SK-NIC, a.s..
3. Rôzne

K bodu 1.
Na úvod zasadnutia Martina Slabejová informovala o prizvaní zástupcu z ÚPPVII, Karolíny Tichej, z tlačového
odboru, s cieľom nahrávať zasadnutie.
Pred zasadnutím členovia Komisie požiadali o doplnenie programu nasledovne:
I.
II.
III.
IV.
V.

pán Bíro požiadal o schválenie úpravy Pravidiel v bode 1.7 z dôvodu pripravovanej zmeny sídla
spoločnosti na súčasnú adresu prevádzky,
pán Bíro požiadal o doplnenie prezentácie pohľadu nového majiteľa na dosiahnuté výsledky,
pán Jombík požiadal o možnosť dodatočnej diskusie o SLA,
pán Jombík požiadal o diskusiu k projektom financovaných z 5% výnosov SK-NIC, a.s.,
pán Jombík požiadal o diskusiu o forme a periodicite zasadnutia Komisie.

Na záver zasadnutia Komisie sa všetci členovia Komisie zhodli na posunutí bodov II. a III. na najbližšie
zasadnutie. Zároveň sa členovia Komisie zhodli v rámci diskusie k bodu V. o termíne najbližšieho zasadnutia
Komisie na prvú polovicu novembra 2018 a na potrebe predĺžiť zasadnutie na 2 hodiny.

K navrhovanému bodu IV. bola pre pána Jombíka dostatočná diskusia v zmysle programu k bodu 2d).

K bodu 2.
a) Analýzu možnosti redelegácie vlastníka domény najvyššej úrovne typu ccTLD na iný subjekt
odprezentovali, v zmysle vopred zaslanému dokumentu prostredníctvom mailu zo dňa 25.7.2018,
zástupcovia ÚPPVII (p. Podmanický a p. Tkačivský).
Diskusiu k uvedenému bodu zahájil p. Jombík, ktorý vyjadril spokojnosť s predmetným dokumentom.
Predmetom diskusie k analýze bola otázka zo strany p. Jombíka k samotnej delegácii, akým procesom
prebieha delegácia vlastníka domény najvyššej úrovne a vôľa ÚPPVII k redelegácii vlastníka.
ÚPPVII neovplyvňuje delegáciu vlastníka domény. ÚPPVII ovplyvňuje a vyhodnocuje plnenie zmluvy
o spolupráci medzi ÚPPVII a SK-NIC, a.s. ako je definované v spoločnej zmluve. V prípade, že ÚPPVII
identifikuje v zmysle zmluvy závažné porušenia zmluvy zo strany SK-NIC, a.s., postupuje ÚPPVII podľa
krokov definovaných v zmluve o spolupráci.
P. Jombík sa obráti s otázkou ohľadom konkrétnych krokov „vrchného regulátora“ ICANN v zmysle
delegácia a redelegácie.

b) Určenie požiadaviek na zálohu dát vo vládnom cloude odprezentoval p. Jombík na základe vopred
zaslaného dokumentu zo dňa 27.7.2018.
Cieľom diskusie bolo zahájenie procesu samotného zálohovania.
Martina Slabejová informovala o aktuálnom stave za ÚPPVII. Vo vládnom cloude je priestor pre
zálohovanie pripravený. Znenie zmluvy, ktorá bola ešte upravovaná najmä v zmysle GDPR je
principiálne schválené a je potrebné jej podpísanie a ÚPPVII dedikuje zástupcu, ktorý bude vykonávať
kontrolu zálohovania.
P. Bíro skonštatoval, že v zaslanom dokumente absentovali technické podmienky vlastného prenosu
záloh a podmienok pre samotné vládne úložisko, t.j. posledné riešené otázky a pripomenul, že sa tu
nejedná o štandardné interné zálohovanie vzhľadom na bezpečnostné požiadavky, ale na osobitný
účel stanovený zmluvou o spolupráci.
ÚPPVII predpokladá, že na najbližšom zasadnutí Komisie poskytne členom Komisie prvé výsledky
kontrol záloh vo vládnom cloude.
c)

Predloženie všeobecnej schémy monitoringu sond a prezentácia ukážky monitoringu SLA
odprezentoval p.Bíro. P. Gallo vyžiadal od SK-NIC, a.s., prevádzkovú správu.

d) Správu z auditu projektov financovaných z fondu tvoreného z 5% výnosov spoločnosti SK-NIC, a.s.
odprezentoval zástupca audítora, p.Paulen.
Zástupcovia ÚPPVII pripravia na najbližšie zasadnutie návrh mechanizmu schvaľovania projektov,
ktoré budú predkladané na čerpanie finančných prostriedkov z 5% výnosov SK-NIC, a.s..

Základným princípom schvaľovania projektov bude najprv odsúhlasenie projektov a až následne budú
prostriedky zo strany SK-NIC, a.s., poskytnuté na účet žiadateľa. Zmluva to síce neustanovuje,
zástupkyňa ÚPVII však uviedla, že by bolo vhodné evidovať to na špeciálnom účte. P. Bíro odpovedal,
že takýto účet je už k dispozícii.
Projekty, ktoré boli predmetom auditu, bude podľa ÚPVII potrebné doplniť informačne do najbližšieho
zasadnutia Komisie ďalšie údaje zo strany SK-NIC, a.s.. Z podkladov na posúdenie projektov ÚPPVII
navrhlo vyžiadať dodatočne: zmluvu medzi SK-NIC, a.s. a žiadateľmi v chránenom režime mlčanlivosti,
účtovné závierky žiadateľov, aby bolo možné posúdiť hospodárenie s finančnými prostriedkami a KPI
projektu z pohľadu naplnenia konkrétnych merateľných prínosov pre spoločnosť, občanov,
podnikateľov.
V rámci diskusie viacerí členovia Komisie skonštatovali, že keďže takáto podmienka predtým
neexistovala, je málo pravdepodobné, že budú existovať relevantné projektové KPI.
P. Bíro uviedol, že SK-NIC, a.s. sa pokúsi v zmysle príslušných zmluvných podmienok vyžiadať potrebné
informácie, ale vzhľadom na časové obdobie od niektorých starších projektov a charakter
požadovaných údajov, ktorými SK-NIC, a.s. nedisponuje, nie je zrejmé či a čo sa podarí získať. V tejto
súvislosti požiadal ÚPPVII aj o identifikáciu už získaných dokumentov alebo údajov audítormi, aby
nebolo nutné opakovane zaťažovať žiadateľov s rovnakými dopytmi.
ÚPPVII uviedlo, že poskytne členom Komisie správu z auditu.
Martina Slabejová požiadala o tématické prepojenie projektov s cieľmi digitálnej koalície, a to so
zameraním na digitálne vzdelávanie, keďže na slovenskom trhu chýba rádovo niekoľko tisíc odborníkov
v oblasti IT.
Zástupcovia Komisie súhlasili a p. Bíro zároveň požiadal, aby sa tematicky nezabúdalo na zvyšné oblasti
informatizácie, nielen na digitálne zručnosti spoločnosti, napríklad na oblasť komunikácie verejnej
správy s občanmi či bezpečnosť.
Martina Slabejová vyzvala členov Komisie o zaslanie vlastných návrhov, do akých oblastí cieliť projekty,
ktoré budú predmetom schvaľovania a čerpania z 5% výnosov SK-NIC, a.s..

K bodu 3.
I.

V bode „Rôzne“ členovia Komisie schválili úpravu Pravidiel v bode 1.7 z dôvodu pripravovanej
zmeny sídla spoločnosti na súčasnú adresu prevádzky, nasledovne: text „so sídlom Borská 6,
Bratislava 841 04“ sa vypúšťa. V znení naďalej ostáva IČO a miesto zápisu ako jednoznačná
identifikácia, týmto spôsobom sa teda odstránila zbytočná potreba formálneho schvaľovania
skutočných faktov obchodno-právneho nastavenia správcu. Účinnosť uvedenej zmeny bude
zosúladená s príslušnou zmenou. Táto zmena nemá žiadny vecný dopad, p. Bíro sa preto
opýtal na nutnosť vytvárania implementačnej správy k tejto zmene v zmysle zmluvy
o spolupráci. Zástupcovia ÚPPVII prisľúbili preverenie.

II.

ÚPPVII navrhlo, že ďalšie stretnutie Komisie, zamerané najmä na riešenie otázku projektov
z 5% sa uskutoční začiatkom novembra 2018. Uvedené bolo členmi Komisie akceptované.

