Zápis z 26. pracovného zasadnutia Komisie pre správu národnej domény
(ďalej len „Komisia“) zo dňa 17. septembra 2019

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 (živé.sk)

Program:
1. Úvod a schválenie programu;
Program:
a) Aktuálny stav nastavovania kvalifikovaného mechanizmu,
b) Návrh prvej výzvy pre projekty financované z Fondu SK-NIC,
c) Rôzne a dohoda o termíne a témach na nasledujúce Zasadnutie;
Program bol odsúhlasený všetkými členmi Komisie.
2. Dohoda o termíne ďalšieho Zasadnutia a ukončenie Zasadnutia.

K bodu 1a)
P. Bíro zhrnul dohodnuté fakty a princípy ohľadom nového kvalifikovaného mechanizmu pre prideľovanie
finančných prostriedkov z Fondu SK-NIC, alokovaných na základe dohody o spolupráci s ÚPVII:
-

-

-

Dohoda o kvalifikovanom mechanizme podpory projektov medzi ÚPVII a SK-NIC, a.s. je podpísaná,
rovnako aj s tým súvisiaca úprava vzájomného vzťahu v súvislosti s GDPR.
Zmluva medzi SK-NIC, a.s. a sprostredkovateľom, nadáciou Pontis, bude podpísaná v deň zasadnutia
Komisie.
Kvalifikovaný mechanizmus rozoznáva malé a veľké projekty. Spodná hranica pre malé projekty začína
od 2 500,- EUR a horná hranica je 10 000,- EUR. Veľké projekty budú financované v rozmedzí od 10 00,EUR do 30 000,- EUR.
Tento rok sa vyhlasuje jedna výzva pre malé projekty, ďalšie detaily budú poskytnuté v rámci bodu 1b)
programu Zasadnutia Komisie.
Manuál kvalifikovaného mechanizmu obsahuje popis, pravidlá a princípy pre žiadateľov podpory
z Fondu SK-NIC a bude zverejnený na webovom sídle spoločnosti SK-NIC, a.s., ako aj v príslušnej časti
webu sprostredkovateľa - Nadácie Pontis.
Každú výzvu pre projekty pripravuje sprostredkovateľ v spolupráci s ÚPVII a SK-NIC, a.s., pričom musí
byť schválená oboma stranami.

-

-

-

-

-

-

Sprostredkovateľ vykonáva formálnu kontrolu a žiadosti, ktoré prešli formálnou kontrolou budú
následne predmetom vecného hodnotenia žiadosti/projektu.
Hodnotiteľov pre vecné hodnotenie zabezpečuje sprostredkovateľ. ÚPVII, SK-NIC, a.s. a ostatní
členovia Komisie spoločne môžu každý voliteľne menovať po jednom doplňujúcom vecnom
hodnotiteľovi (t.j. do maxima 3 hodnotiteľov), pričom každá z nominujúcich strán je v tomto prípade
zodpovedná za odbornú schopnosť hodnotiteľa vecne zhodnotiť projekt. Prípadný konflikt záujmov
overuje pri prideľovaní projektov na hodnotenie sprostredkovateľ. Pontis má podľa vlastných slov
databázu, ktorí dlhodobo hodnotia IT projekty, takže garantuje ich odbornosť.
Odmenu resp. úhradu nákladov hodnotiteľom zabezpečuje vždy ten, kto ich nominuje. Odmena
hodnotiteľov nominovaných sprostredkovateľov je už zahrnutá v rámci jeho odmeny z prostriedkov z
fondu, t.j. takisto ju plne zabezpečuje z vlastných zdrojov..
Hodnotenie každého projektu prebieha dvojkolovo – najprv projekt individuálne vyhodnotia dvaja
hodnotitelia a následne hodnotitelia spoločne vytvoria na spoločnom zasadnutí zoznam projektov
s finálnym bodovým hodnotením jednotlivých projektov pre danú výzvu a označia, ktoré projekty sú
odporúčané ako úspešné na schválenie pridelenia prostriedkov.
ÚPVII na základe výstupu hodnotiteľov schváli projekty, ktoré budú následne financované z Fondu SKNIC, a.s. ÚPVII má právo schváliť resp. neschváliť iba v rozsahu úspešné projekty.
SK-NIC, a.s. v ďalšom konaní podpíše zmluvu s žiadateľmi schválených projektov. Vzorová zmluva bude
štandardne prílohou výzvy. Úhrada podpory sa vykonáva v pomere 70% žiadaných prostriedkov po
podpísaní zmluvy a 30% po ukončení projektu, pričom uvedené podlieha kontrole a možnej redukcii
v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov.
ÚPVII aj SK-NIC, a.s. si môžu do 3 rokov od zrealizovania projektov vyžiadať kontrolu projektov, pričom
výkon takýchto kontrol nie je v základnom rozpočte sprostredkovateľa a preto, budú z alokovaných
prostriedkov vo Fonde SK-NIC hradené nad rámec základnej sadzby, na základe akceptovania rozsahu
takýchto prostriedkov zo strany ÚPVII.
Úspešný žiadateľ je okrem štandardných povinností povinní identifikovať a uvádzať aj registrátora
domén, ktoré budú použité pri projekte, pričom povolené sú iba .sk domény.
Vzhľadom na očakávaný pozitívny dopad podpory sa očakáva, že informácie o výzve budú najmä pre
svojich klientov rozširovať aj registrátori – tu je úloha aj pre p. Jombíka ako zástupcu registrátorov im
takúto informáciu posunúť..

Členovia Komisie v ďalšej diskusii položili rôzne otázky, ktoré boli zodpovedané nasledovne:
- p. Csaplár k limitom pre projekty:
Odpoveď: Najbližšia výzva bude pre malé projekty, a to v celkovej alokácii 100 000,- EUR. Na budúci
rok sú plánované výzvu pre veľké aj malé projekty, opätovne po 100 000,- EUR, sumy však ešte môžu
byť modifikované v závislosti od výsledkov prvej výzvy a vývoja situácie.P. Bíro potvrdil, že projekty
majú byť realizované na doménach .sk a oprávneným žiadateľom bude iba slovenský subjekt.
- p. Jombík k povinnostiam registrátora:
Odpoveď: Registrátor nemá žiadnu povinnosť, Žiadateľ musí pri použitých doménach uviesť aj
konkrétnych registrátorov, čím sa oceňuje aj ich participácia v doménovej oblasti a zároveň sa im dáva
možnosť ponúkania ďalších možných benefitov pre jeho klientov.
- p. Hanker k výške celkovej sume na výzvy:
- Odpoveď: Finančná výška alokovaná na výzvy bola diskutovaná a odsúhlasená na zasadnutiach
Komisie pre správu národnej domény .sk.p. Jombík k propagácii výziev a k čerpaniu prostriedkov
z Fondu SK-NIC:
Odpoveď: Výzva, ktorá bude zverejnená na konci septembra, predpokladá realizáciu projektov od
1.1.2020. Na základe výstupov z prvého kola výzvy pre malé projekty bude k dispozícii presnejší obraz

o záujem čerpania prostriedkov z fondu a počet projektov a bude možné zvážiť modifikáciu objemu
prostriedkov pre jednotlivé budúce výzvy.
V súvislosti s propagáciou - Pontis má osobitnú stránku pre propagáciu možnosti čerpania
prostriedkov z Fondu SK-NIC a SK-NIC, a.s. už výzvu verejne komunikuje.
Predpokladá sa, že dohoda ku kvalifikovanému mechanizmu medzi ÚPVII a SK-NIC, a.s. bude verejne
dostupná, aj keď to nie je povinná zmluva na zverejňovanie v zmysle príslušnej legislatívy.

K bodu 1b)
P. Bíro stručne predstavil základné informácie o prvej výzve pre malé projekty, ktorá je považovaná za pilotnú:
-

-

Oblasti výzvy: vzdelávanie v oblasti IKT (1), informačná a kybernetická bezpečnosť (2). Obe sú valídne
rovnako a v plnom rozsahu, t.j. finančná alokácia výzvy sa medzi ne nerozdeľuje pomerom.
Vyhlásenie výzvy je plánované na konci septembra 2019.
Realizácia projektov sa predpokladá od 1.1.2020 a keďže pôjde o malé projekty, budú musieť byť
ukončené do konca roka, t.j. do 31.12.2020.
Vo výzve je okrem iného špecifikovaná aj oblasť oprávnenosti výdavkov a niektoré osobitné kritériá
majúce vplyv na hodnotenie, napr. pomer výdavkov na hardvér a softvér z celkovej požadovanej výšky
podpory.
Žiadosť bude možné podávať elektronicky cez webové sídlo určené sprostredkovateľom –
www.darca.sk .
Výzva obsahuje všetky podmienky pre žiadateľa v zmysle kvalifikovaného mechanizmu, ako aj ďalšie
návody a doplňujúce informácie.

P. Bíro vyzval členov Komisie na doplnenie prípadných ďalších kritérií pre žiadateľov najneskôr do jej
zverejnenia. Na stretnutí neboli členmi Komisie predložené žiadne takéto návrhy.
Všetci členovia Komisie odsúhlasili obsah výzvy pre malé projekty a jej definované rámce.
P. Hanker požiadal o zaslanie podkladov pre odkomunikovanie nastavovania nového kvalifikovaného
mechanizmu pre čerpanie prostriedkov z Fondu SK-NIC na stránke žive.sk.

K bodu 1c)
Predseda Komisie krátko odprezentoval európsku platformu na dialóg ohľadom správy internetu s názvom
EuroDIG. V tejto súvislosti uviedol, že ÚPVII prevzal organizačnú záštitu nad organizáciou tejto udalosti v roku
2021, pričom sa samozrejme uskutoční na Slovensku. Predseda Komisie vyzval členov Komisie pre zaslanie
tém, ktoré by mohli byť diskutované v rámci EuroDIG diskutované.
P. Bíro doplnil informáciu o pláne SK-NIC, a.s. zorganizovať v budúcom roku lokálnu konferenciu pre oblasť
internetu. Zároveň sa vyjadril, že vzhľadom na informáciu od predsedu Komisie je možné zvážiť možnosť jej
využitia ako pilotného riešenia pre veľkú konferenciu typu EuroDIG v roku 2021.
P. Csaplár sa prihlásil k výpomoci s témami a účastníkmi na oboch podujatiach.

P. Jombík bol vyzvaný od p. Hankera, vyjadriť sa, či vidí priestor na diskusiu k podnetu podanému na NKÚ voči
ÚPVII v súvislosti so schválenými projektmi za obdobie 2013-2017. P. Jombík odvetil, že nevidí ďalší priestor
venovať sa tejto téme na zasadnutiach Komisie.

P. Hanker položil otázku k očakávaným zmenám webového sídla SK-NIC, a.s. P. Bíro požiadal o zaslanie
konkrétnych podnetov, resp. o zaslanie konkrétnych pripomienok, či už k webu alebo k registrátorskej
konzole, aby bolo možné presnejšie reagovať. V tejto súvislosti doplnil, že systém, v rámci ktorého je
poskytovaná konzola, sa mení priebežne, avšak zmeny majú časové obmedzenia,, nakoľko tento systém
používa ďalších cca 60-70 registrov domén najvyššej úrovne.
P. Jombík skonštatoval, že je spokojný s dizajnom aktuálnej stránky SK-NIC, a.s. a nevyžaduje žiadny redizajn.
P. Gallo chápal otázku zmien ku konzole, kde chodia registrátori, ale neuviedol žiadnu výhradu.

P. Gallo položil otázku, aký je aktuálny počet domén chránených prostredníctvom DNSSEC. P. Bíro uviedol, že
evidovaných je vyše 7 000 domén, čo je vzhľadom na relatívne nedávne spustenie veľmi dobré číslo. P. Bíro
následne informoval, že SK-NIC už pripravuje aj novú funkciu pre DNSSEC, ktorá zabezpečí automatizáciu
určitej časti, čo je zatiaľ dostupné iba v ČR a Švajčiarsku, spustenie sa očakáva rádovo v týždňoch.

K bodu 2.)
Termín ďalšieho zasadnutia Komisie bude prispôsobený podľa časového harmonogramu schválených
projektov k prvej výzve, predpoklad je prvý-druhý decembrový týždeň.

