Zápis z 29. pracovného zasadnutia
Komisie pre správu národnej domény (ďalej len „Komisia“)
zo dňa 12. januára 2021
Spôsob zasadnutia: online
Prítomní:
Peter Kucer (MIRRI SR), Matúš Timko (MIRRI SR), Peter Bíro (ccTLD manažér), Ben Crawford (ccTLD manažér),
Ján Gallo (poskytovatelia internetových služieb), Milan Csaplár (používatelia internetu)
Prizvaní:
Katarína Ormandyová (MIRRI SR), Darius Hatok (ccTLD manažér)
Neprítomní:
Ondrej Jombík (registrátori domén)

Program:
1. Úvod
2. Agenda
a. Celkový stav projektov, výziev a sumárne informácie k činnosti Fondu SK-NIC
b. Príprava tém a harmonogram ďalších výziev
c. Vývoj v doméne.sk – rok 2020
d. Rôzne
3. Záver

K bodu 2a) a 2b)
P. Bíro informoval členov Komisie o stave prostriedkov a čerpaní Fondu SK-NIC. Zhodnotil, že doteraz boli
otvorené tri výzvy a štvrtá, pre malé projekty, sa otvorí v lete tohto roku, konkrétne od 1. júna 2021.
Diskutovaná bola dĺžka trvania výzvy, pričom vzhľadom na zachovanie obdobných podmienok aj pre roky, kedy
sú otvárané dve výzvy naraz bolo skonštatované, že optimálna dĺžka výzvy pre malé projekty je 1,5 mesiaca,
bude teda trvať do 15. júla 2021.
Zároveň členovia Komisie nemali žiadne zásadné námietky pre tematické oblasti najbližšej výzvy, aj keď p.
Csaplárovi sa nevidela posledná tretia téma ako zaujímavá resp. široká a pri druhej téme ho zaujímalo do akej
miery bude vyhodnocovaný všeobecnejší prínos jednotlivého projektu. Témy výzvy budú nasledovné:
1. Vzdelávanie prostredníctvom IKT.
2. Podpora digitálnej ekonomiky malých a stredných podnikov.
3. Projekty zamerané na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete.
Členovia Komisie boli informovaní aj, že dňa 26. januára sa uskutoční online prezentácia víťazných projektov,
ktoré získali podporu z Fondu SK-NIC z poslednej výzvy pre malé projekty (jeseň 2020) a zároveň boli pozvaní
zúčastniť sa.

K bodu 2c)
P. Bíro zhrnul stav, čo sa udialo v rámci roku 2020 v oblasti registrovania .sk domén. Zásadný vplyv na
registráciu domén mala pandémia COVID-19, vďaka čomu bolo za minulý rok zaregistrovaných vyše 24 tisíc
domén, čo je viac ako v rokoch 2019 aj 2018. Zaregistrovaných bolo aj okolo 1400 domén, ktoré priamo súviseli
s COVID-19 a spoločnosť SK-NIC k tomu aj publikovala osobitnú stránku, ktorá sleduje situáciu. Táto stránka je
stále dostupná prostredníctvom webového sídla spoločnosti.
Ďalej uviedol, že spoločnosť Slovak Telekom v minulom roku zrušila voľné e-mailové služby, čo malo dopad na
ich používateľov, pričom spoločnosť odporúčala používateľov obrátiť sa na SK-NIC, avšak SK-NIC nemá nič
spoločné s e-mailovými službami.
Pripomenul aj, že v rámci promo akcií v súvislosti s COVID-19 boli poskytnuté zľavy na registráciu domén
a zároveň spolu s partnermi zo strany registrátorov aj na mnohé ďalšie virtuálne resp. elektronické služby.
V rámci pomoci v tejto situácii SK-NIC pripravil aj populárne čítanie slovenských autorov rozprávok
slovenskými hercami.
SK-NIC reflektoval aj situáciu na Slovensku počas leta s cieľom zatraktívnenia dovoleniek na Slovensku
spustením osobitnej kampane Spoznaj Slovensko reálne aj virtuálne. Okrem toho vznikla aj Akadémia
virtuálneho Slovenska, ktorá obsahuje cca 10 vzdelávacích videí a ďalšie materiály zamerané na zjednodušenie
vstupu do virtuálneho priestoru.
SK-NIC v roku 2021 opätovne predĺžil promo zľavové akcie Nové domény za lacnejšie aj Získaj 100, dostaň 100,
tentokrát však s plánovaným trvaním do 30. júna 2021. Predmetom aktuálnych činnosti správcu .sk je Správa
o internete na Slovensku, ako aj doména 3. úrovne org.sk za nižší poplatok, zameraná na slovenské neziskové
organizácie.
P. Bíro informoval aj, že správca .sk sa pozerá aj na riešenia ohľadom regulácie odchytávania domén, ktoré sa
v súčasnosti bežne zavádzajú v rôznych ccTLD registroch.
P. Bíro okrem uvedeného upozornil aj, že v príprave je zmena zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá bude
mať ďalší dopad na všetky subjekty.
P. Csaplár uviedol, že k Správe o internete môže prispieť aj asociácia združujúca internetové reklamné médiá,
a že zorganizuje úvodné stretnutie.
P. Gallo sa vyjadril k téme DNSSEC, kde považoval za potrebné pripraviť osvetovú akciu zo strany svojej
spoločnosti v tejto oblasti.
Na stretnutí sa všetci členovia Komisie zhodli, že je potrebné, aby aj ostatní členovia Komisie, vrátane MIRRI
SR, obdobným spôsobom ako SK-NIC informovali o dianí v oblasti internetových aktivít vo svojej oblasti, aby
bolo možné lepšie reflektovať celkový vývoj prípadnými aktivitami.

