Zápis z 27. pracovného zasadnutia
Komisie pre správu národnej domény (ďalej len „Komisia“)
zo dňa 25. februára 2020
Prítomní:
Jaroslav Kmeť (ÚPPVII), Matúš Timko (ÚPPVII), Peter Bíro (ccTLD manažér), Ben Crawford (ccTLD manažér),
Ondrej Jombík (registrátori domén), Ján Gallo (poskytovatelia internetových služieb), Milan Csaplár
(používatelia internetu)

Prizvaní:
Karolína Tichá (ÚPPVII), Juraj Frindrich (ccTLD manažér), Darius Hatok (ccTLD manažér), Filip Hanker (zive.sk)

Program:
1. Úvod
2. Informácie k pripravovanej výzve pre projekty hradené z Fondu SK-NIC
3. Rôzne

K bodu 2
J. Kmeť odovzdal slovo P. Bírovi, ktorý informoval Komisiu o stave príprav ďalšej výzvy z Fondu SK-NIC.
Z uvedeného vyplynulo:


Najbližšia výzva bude výzva pre veľké projekty, t.j. od 10 000,- do 30 000,- EUR pre jeden projekt.



V roku 2020, predpokladane v septembri, sa plánuje vyhlásenie ešte jednej výzvy, a to pre malé
projekty.



ÚPVII a SK-NIC sa vzhľadom na odozvu z prvej výzvy dohodli, že zjednodušenia administratívne
požiadavky a umožnia namiesto výpisu z úradov použitie čestného vyhlásenia, nakoľko pomalosť
úradných procesov spôsobila, že niektorí možní aplikanti mali problém s včasným získaním úradných
výpisov počas trvania výzvy. Stále však ostane zachovaná možnosť vyžiadať doloženie potvrdenia
v prípade potreby, t.j. aj spätne, najmä ak by nastalo podozrenie o nepravdivosti vyhlásenia, čo bude
podporené ešte aj existujúcim sankčným procesom.



Jediná „úradná“ listina, ktorá ostane pre žiadateľov povinná, tam kde je to relevantné, bude výročná
správa.



Najbližšia výzva pre veľké projekty bude začínať 15.3.2020 a bude trvať 1,5 mesiaca, t.j. ukončenie
výzvy bude 30.4.2020. Žiadatelia budú mať takto približne 2 mesiace času na predloženie projektov..



Spoločnosť SK-NIC už zverejnila predbežnú komunikáciu ohľadom tejto výzvy aj pred stretnutím
Komisie, potenciálni žiadatelia tak majú ešte o to dlhší čas na prípravu.



Schválenie úspešných projektov zo strany ÚPVII sa vzhľadom na stanovený harmonogram predpokladá
na konci júna 2020.



SK-NIC opakovanie predpokladá zorganizovanie verejnej prezentácie schválených projektov, ako tomu
bolo v prvom kole výzvy, kde to malo výrazný pozitívny ohlas.



Objem prostriedkov pre najbližšiu veľkú výzvu bol dohodnutý na 150 000,- EUR a jej témy budú
nasledovné:
a)

vzdelávanie prostredníctvom IKT (téma, ktorá bola aj v predošlej výzve pre malé projekty),

b)

digitálna inklúzia - zahrnutie znevýhodnených skupín (nová téma),

c)

IT technológie pre lepšie životné prostredie, tzv. „zelené IT“ (nová téma).



Témy pre jednotlivé výzvy vychádzajú z predbežne dohodnutých možných tém, ktoré boli
komunikované na viacerých stretnutiach s členmi Komisie pre správu národnej domény.sk. Cieľom
výziev je však samozrejme reflektovať vývoj v oblasti internetu a môžu byť dynamicky dopĺňané alebo
upravované.



Diskusia k témam pre ďalšie kolo výzvy v tomto roku (pre malé projekty) sa predpokladá budú pred
septembrom 2020, pravdepodobne v začiatku prázdninového obdobia.



Objem ostávajúcich prostriedkov vo Fonde SK-NIC (zahŕňajúc aj údaje za rok 2019) je cca 700 000,EUR, pričom uvedené je už po odpočítaní objemu pre výzvu pre veľké projekty (150 000,- EUR).

P. Hanker požiadal o zaslanie pozvánky na verejnú prezentáciu projektov v dostatočnom časovom predstihu.
Členovia Komisie nemali ďalšie otázky ani výhrady a zobrali na vedomie obsah aj časový harmonogram
najbližšej výzvy pre veľké projekty.

K bodu 3
P. Bíro informoval, že najbližšia služba, ktorú plánuje SK-NIC implementovať je doménový zámok (v EN Registry
Lock), služba, ktorá umožní zabezpečiť doménu tak, aby na nej nebolo až do odomknutia nemožné vykonať
žiadnu zmenu. V zahraničí je vo vysoko prevažujúcej miere nasadený model manuálnej obsluhy
prostredníctvom telefónu. Cieľom SK-NIC je dosiahnuť čo najvyššiu automatizáciu, a to až úroveň obsluhy cez
API, t.j. protokolu EPP, avšak samozrejme s príslušnými bezpečnostnými zábezpekami. Model služby už bol
konzultovaný aj s niektorými registrátormi a zohľadňuje aj ich pripomienky.
Doménový zámok je na úrovni registra, čím sa dosahuje vyššia úroveň ochrany. Služba je aktuálne v štádiu
vývoja a testovania. O spustení služby bude SK-NIC informovať najmenej mesiac vopred.
Ďalšou plánovanou špecializovanou službou je tzv. „org.sk“ doména, určená pre neziskové organizácie na
zaregistrovanie subdomény znížiť náklady pre tieto organizácie a zároveň umožniť domény, ktoré už môžu byť
na druhej úrovni zaregistrované. Uvedené sa predpokladá umožniť iba pre slovenské subjekty.
P. Bíro ďalej informoval o zrušení najbližšieho stretnutia ICANN v Mexiku z dôvodu Corona vírusu. V tejto
súvislosti uviedol, že je takýto stav možné očakávať aj pri ďalších medzinárodných udalostiach.
P. Csaplár vzniesol otázku, či SK-NIC uvažuje nad užívateľskou zmenou webovej stránky. P. Bíro skonštatoval,
že SK-NIC realizuje revíziu aktuálneho vizuálu a obsahu stránky, avšak ak má p. Csaplár na mysli niečo
konkrétne, je potrebné to uviesť. P. Bíro v tejto súvislosti požiadal členov Komisie o zaslanie podnetov v tejto
téme, ak vidia nejaký priestor na zlepšenie, predpokladane v štandardnej dobe 2 týždňov.

P. Gallo zhodnotil, že spustenie služby CDS scanning od januára 2020, ktorá je doplnkom k službe DNSSEC, vo
veľkej miere uľahčilo tzv. provisioning, t.j. praktické nasadzovanie DNSSEC a vyjadril spokojnosť
s nasadzovaním takýchto riešení zo strany SK-NIC. P. Bíro doplnil, že SK-NIC je tretí správca na svete, ktorý
spustil túto službu.
Najbližšie zasadnutie Komisie pre správu národnej domény bude iniciované v júni 2020.

