Zápis z 28. pracovného zasadnutia
Komisie pre správu národnej domény (ďalej len „Komisia“)
zo dňa 18. augusta 2020
Prítomní:
Peter Kucer (MIRRI SR), Matúš Timko (MIRRI SR), Peter Bíro (ccTLD manažér), Ben Crawford (ccTLD manažér),
Ondrej Jombík (registrátori domén), Ján Gallo (poskytovatelia internetových služieb), Milan Csaplár
(používatelia internetu)

Prizvaní:
Katarína Ormandyová (MIRRI SR), Tomáš Jucha (MIRRI SR), Darius Hatok (ccTLD manažér)

Program:
1. Úvod
2. Agenda
a. Vyhodnotenie výzvy pre veľké projekty, schválené projekty a ďalšie kroky
b. Stručný stav schválených projektov z prvej výzvy pre malé projekty
c. Prezentácia obsahu nasledujúcej výzvy pre malé projekty, témy a časový harmonogram
d. Návrh úpravy pravidiel ADR
3. Záver

K bodu 1
Podpredseda Komisie, Matúš Timko, informoval členov o zániku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu (ÚPVII) k 30.6.2020 a vzniku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky (ďalej „MIRRI SR“) k 1.7. 2020. Ďalej informoval o zmene na pozícii predsedu Komisie pre
správu národnej domény. Novým predsedom Komisie sa stal Peter Kucer, ktorý je poverený vykonávaním
funkcie generálneho riaditeľa Sekcie informačných technológií verejnej správy.

K bodu 2a
Peter Bíro informoval členov Komisie o vyhodnotení nedávno ukončenej výzvy pre veľké projekty, kde boli jej
projekty predmetom schvaľovania zo strany MIRRI SR v prvej polovici augusta 2020. Vo výzve bolo
zaevidovaných 144 projektov žiadajúcich čerpanie finančných prostriedkov z Fondu SK-NIC. Vzhľadom na
záujem o podporenie čo najväčšieho množstva dobrých projektov bola na základe spoločnej dohody SK-NIC
a MIRRI SR suma výzvy zvýšená na dvojnásobok svojej pôvodnej alokácie, t.j. na 300 000,- EUR.
Ďalej uviedol, že cez formálnu kontrolu neprešlo cca 40 projektov, t.j. do odborného hodnotenia sa dostalo
vyše 100 projektov. Najväčšie množstvo projektov bolo zaradených do témy vzdelávania v oblasti IKT, a to 91
projektov. Nasledovala digitálna inklúzia znevýhodnených skupín v počte 37 projektov a 16 projektov bolo z
oblasti IKT na podporu životného prostredia.

Odborná komisia nakoniec navrhla na schválenie 13 projektov, ktoré boli následne aj schválené, pričom z nich
bolo 7 z oblasti vzdelávania, 5 z oblasti digitálnej inklúzie a 1 projekt je z oblasti IKT na podporu životného
prostredia. Najviac žiadateľov (v počte 53) bolo typu občianske združenie, druhou silnou kategóriou v počte
24 žiadateľov boli rovnako spoločnosti s ručením obmedzením a školy, nasledovali fyzické osoby, samosprávy
a ďalší.
Zoznam podporených projektov je zverejnený na webovom sídle SK-NIC.
Rovnako ako pri predchádzajúcej výzve sa plánuje verejná prezentácia projektov, predpokladaný termín je 16.
september 2020. Zástupcovia SK-NIC zatiaľ nevedeli, či sa bude prezentácia konať v štandardnej „fyzickej“
forme alebo bude on-line, závisí to od COVID-19 opatrení v danej dobe. SK-NIC sa pripravuje na obidve
varianty.
V rámci prezentácie sa predpokladá aj prezentácia výsledkov projektov z predchádzajúcej výzvy, pri ktorých to
bude mať zmysel, t.j. najmä ak boli pri nich dosiahnuté výsledky s významnejším pozitívnym vplyvom.
Najbližšia aktivita v rámci procesu podpory je podpis zmlúv s jednotlivými úspešnými žiadateľmi. Rovnako ako
pri prvej výzve, SK-NIC bude v najbližšom období predstavovať jednotlivé projekty na svojom webovom sídle.

K bodu 2b
V rámci predchádzajúcej výzvy bolo podporených 10 projektov. Peter Bíro informoval, že vzhľadom na situáciu
ohľadom COVID-19 obdržali zástupcovia SK-NIC niekoľko žiadostí o zmenu v jednotlivých projektoch, ktoré
samozrejme schválili.
Ako príklad bolo uvedené, že asociácia AMAVET bola nútená prejsť na úplnú on-line verziu záveru svojej
súťaže.
Aj napriek zmenám a niektorým diskusiám budú výstupy všetkých projektov realizované včas v rámci
kalendárneho roku 2020.

K bodu 2c
Ďalšia v poradí tretia výzva je plánovaná k začiatku septembra, predpokladane od 1. septembra 2020.
Zástupcovia MIRRI SR a SK-NIC informovali, že táto výzva, ktorá bude zameraná na malé projekty, podporí
projekty v nasledovné oblasti:
1. projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty
vzdelávajúce o týchto technológiách,
2. projekty podporujúce komunity prostredníctvom IKT (t.j. zlepšujúce podmienky jej fungovania alebo
zlepšujúce život jej členov),
3. projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie.
Ostatní členovia Komisie nepredložili žiadne návrhy iných tém a nemali ani výhrady voči aktuálne navrhnutým
témam.
Peter Bíro zhrnul, že model, kedy sa niektoré témy, o ktoré je záujem, opakujú a niektoré sú nové, sa osvedčil.
Tiež apeloval na členov Komisie, aby vzhľadom na svoje znalosti prispeli svojimi návrhmi k identifikácii ďalších
oblastí, ktoré by mohli získať podporu z Fondu SK-NIC vo výzvach v roku 2021 a neskôr.

Na stretnutí bolo uvedených niekoľko rámcových nápadov, napr. Milan Csaplár uviedol návrh ohľadom
mobilných aplikácií, bolo však zhodnotené, že návrhy je potrebné spresniť, aby mohli byť použité. Vzhľadom
na to bolo na Komisii dohodnuté, že zástupcovia registrátorov domén, poskytovateľov internetových služieb
a používateľov internetu majú v termíne do 31. augusta 2020 zaslať svoje návrhy, ktoré však zároveň musia
obsahovať aj ďalšie základné informácie potrebné pre výzvy, a to najmä určenie cieľovej skupiny a očakávané
výstupy resp. prínosy príslušných projektov.
V prípade, že nebudú obdržané ďalšie použiteľné témy, a zástupcovia MIRRI SR a SK-NIC takisto neprídu
s ďalšími návrhmi, predpokladá sa použitie tém, ktoré sa už vyskytli v niektorých z predošlých výziev.

K bodu 2d
SK-NIC predložil návrh niekoľkých úprav pravidiel alternatívneho riešenia sporov, ktoré vychádzajú z doterajšej
praxe. Úpravy sa týkali najmä ukončovania procesu a vykonania rozhodnutia.
Všetky návrhy boli členmi Komisie jednohlasne schválené, zmena nastane s účinnosťou od 1. septembra 2020.
SK-NIC zverejní pre schválené znenie na svojom webovom sídle po stretnutí Komisie.

K bodu 3
Ďalšie zasadnutie Komisie sa predpokladá v prvej polovici decembra 2020, s témami stav projektov
schválených v druhej výzve v roku 2020 a príprava ďalšej výzvy.

