Zápis z 25. pracovného zasadnutia Komisie pre správu národnej domény
(ďalej len „Komisia“) zo dňa 19. júna 2019

Prítomní:
Jaroslav Kmeť (ÚPVII), Matúš Timko (ÚPVII), Peter Bíro (ccTLD manažér), Ben Crawford (ccTLD manažér),
Tomáš Klempai (zástupca za Ondreja Jombíka na základe splnomocnenia - registrátori domén), Ján Gallo
(poskytovatelia internetových služieb), Milan Csaplár (používatelia internetu)

Prizvaní:
Stanislav Podmanický (ÚPVII), Juraj Frindrich (ccTLD manažér), Dárius Anton Hatok (ccTLD manažér), Karolína
Tichá (ÚPVII)

Program:
1. Zmeny v SLA v zmysle návrhov a pracovného stretnutia členov Komisie;
2. Informácia o aktuálnom stave nastavovania kvalifikovaného mechanizmu pre projekty
financované z fondu SK-NIC podľa zmluvy o spolupráci;
3. Rôzne:
a. e-mail od O. Jombíka, zaslaný 7.6.2019, ohľadom doplnenia programu o vysvetlenie
schvaľovania dotácii 5% za minulé obdobie;
b. iné.
4. Dohodnutie agendy a termínu ďalšieho zasadnutia.

K bodu Rôzne 3a.
Bod 3a bol v rámci rokovania diskutovaný ako prvý. Predseda Komisie informoval členov o vyťaženosti
vedúceho úradu ÚPVII na rokovaní vlády SR a navrhol osobné stretnutie p. Jombíka s vedúcim úradu.
P. Klempai v mene p. Jombíka naďalej požadoval účasť vedúceho úradu ÚPVII na zasadnutí Komisie.
Predseda Komisie v odpovedi upozornil na fakt, že schválenie financovania projektov z minulosti, ktoré sa
uskutočnilo k záveru roka 2018, bolo už niekoľkokrát prezentované a nevidí dôvod opätovne otvárať túto tému
na Komisii.
P. Tichá upozornila aj na článok v médiách, v ktorom bol výsledok schválenia vysvetľovaný.
Predseda Komisie skonštatoval, že opakovane prekonzultuje účasť vedúceho úradu ÚPVII na najbližšom
zasadnutí, avšak rozhodnutie o účasti nie je v jeho rukách.

K bodu 1: Zmeny v SLA
P. Bíro zosumarizoval zmeny v SLA, ktoré boli neformálne prediskutované a dohodnuté s členmi Komisie
v predchádzajúcom období na osobitných pracovných stretnutiach, kde členovia Komisie ocenili pozitívny
prístup SK-NIC a najmä úpravu úrovne dostupnosti DNS služby, navrhnutú zo strany SK-NIC. Zmeny boli
nasledovné:





percento požadovanej úrovne dostupnosti DNS služby sa zvýši na 99,99%;
čas aktualizácie DNS sa upraví na štandard podľa príslušnej metodiky ICANN, t.j. na 60 minút. Praktická
aktualizácia zóny v rozsahu niekoľkých minút však týmto ostane nedotknutá;
počet sond sa optimalizuje na počet relevantný pre jedno ccTLD, t.j. najvyšší počet aktívnych sond
bude 10 pre akékoľvek meranie.

Účinnosť zmien nastane od 1.7.2019.
P. Gallo požiadal o doplnenie výpadkov z počtu aktívnych sond v mesačných reportov SLA, p. Bíro potvrdil, že
to bude možné.
Všetky navrhnuté zmeny boli na zasadnutí Komisie schválené jednohlasným súhlasným hlasovaním všetkých
členov Komisie, nikto sa hlasovania nezdržal.

K bodu 2: Informácia o aktuálnom stave nastavovania kvalifikovaného mechanizmu
P. Bíro nadviazal na posledné zasadnutie Komisie, kde bola predstavená spoločnosť Pontis ako
sprostredkovateľ na vykonávanie administratívnych záležitostí pre podávanie a spracovávanie žiadostí na
podporu projektov financovaných z osobitného fondu SK-NIC na základe kumulácie piatich percent ročných
tržieb zo služby registrácie domén .sk, a to na základe dohody SK-NIC a ÚPVII. Ďalej informoval, že aktuálne je
predmetom finalizácie nového mechanizmu znenie zmlúv, nutných v rámci spolupráce všetkých dotknutých
subjektov, t.j. ÚPVII, SK-NIC a Pontis.
Od posledného zasadnutia Komisie boli identifikované niektoré dôležité doplňujúce fakty:





Pontis nie je oprávnený financovať súkromné podnikateľské subjekty a preto bude potrebné
financovanie zabezpečiť priamo z SK-NIC.
Zmluva s Pontis bude dvojstranná, t.j. medzi SK-NIC a ÚPVII.
Pontis aj napriek zníženiu spodnej hranice pre malé projekty, čím sa môže navýšiť rozsah
administrácie z jeho strany, akceptuje aktuálnu úroveň odmeny, hradenej z prostriedkov fondu.
Otvorenou otázkou je naďalej proces verejného kola prezentácie projektov podľa pôvodného návrhu
zo strany ÚPVII – všeobecne zmluvné rámce nebudú takejto možnosti brániť avšak v súčasnosti nie je
zatiaľ zrejmé, či verejné prezentácie budú alebo nebudú pre projekt realizované, keďže nový
mechanizmus a záujem žiadateľov je nutné najprv otestovať. Predpokladom je použitie najmä pre
väčšie projekty, ÚPVII zváži aj náklady súvisiace s prezentáciou v regiónoch pre konkrétny projekt
v závislosti od potreby v danom období a v závislosti od charakteru projektu.

Vzhľadom na nadchádzajúce prázdninové obdobie si zástupcovia jednotlivých strán uvedomujú, že to môže
predĺžiť časové trvanie podpisovania zmlúv, avšak naďalej ako cieľový predpoklad publikácie prvej výzvy ostáva
jeseň 2019, a to výzvy na malé projekty.
Prvá výzva bude obsahovať 2 témy:



Oblasť kybernetickej / informačnej bezpečnosti;
Oblasť vzdelávanie prostredníctvom alebo o IKT.

P. Frindrich pokračoval spresňujúcou informáciou o zmluvnom základe spolupráce. Na základe spoločnej
dohody budú existovať dve základné zmluvy (I a II) a niekoľko doplnkových zmlúv:
I.

Zmluva medzi SK-NIC a ÚPVII (tzv. implementačná zmluva), ktorou za zavádza presná forma
kvalifikovaného mechanizmu, pričom prílohou zmluvy bude manuál popisujúci celý proces
schvaľovania projektov.

II.

III.
IV.

Zmluva medzi SK-NIC a Pontis (tzv. prevádzková zmluva), ktorou sa zabezpečuje správa
kvalifikovaného mechanizmu zo strany tretej nezávislej osoby, pričom prílohou zmluvy bude rovnako
manuál popisujúci celý proces schvaľovanie projektov (totožný s implementačnou zmluvou). Táto
zmluva musí byť v súlade s rámcom dohodnutého v implementačnej zmluve.
Zmluvy medzi Pontis a hodnotiteľmi projektov;
Dotačné zmluvy medzi SK-NIC a subjektom realizujúcim vybraný schválený projekt.

Prílohou oboch základných zmlúv bude manuál, popisujúci proces, lehoty a činnosti jednotlivých subjektov.

Záverom boli pripomenuté niektoré dôležité kritériá nového mechanizmu:
Projekty budú 2 typov, pričom každá výzva bude primárne iba pre jeden typ projektu:
I.
II.

Malý projekt – od 2 500 EUR do 10 000 EUR,
Väčší projekt – od 10 000 do 30 000 EUR.

Každá výzva bude obsahovať ďalšie detaily, vrátane hornej hranice celkovej sumy danej výzvy. Predpokladá sa
zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti fondu a postupného čerpania prostriedkov v podobnom rozsahu.
Povinný rámec výzvy bude definovaný aj v základnej zmluve, pričom znenie finálne znenie výzvy vznikne
spoločnou dohodou medzi SK-NIC a ÚPVII..
Za výber hodnotiteľov a ich nezávislosť bude zodpovedať Pontis a budú hradení z finančných prostriedkov
fondu. ÚPVII a SK-NIC jednotlivo a zástupcovia internetovej komunity spoločne môžu navrhnúť vlastných
hodnotiteľov, ktorých Pontis zaradí medzi hodnotiteľov, avšak títo budú príslušnú činnosť bez nároku na
honorár.
Pontis resp. hodnotitelia budú v rámci kontroly a hodnotenia projektov vykonávať štandardnú formálnu
a vecnú kontrolu. Uvedené bude odmeňované v rozsahu 8% z výzvy pre veľké projekty a 10% z výzvy pre malé
projekty, pričom príslušné prostriedky zahŕňajú aj odmeny hodnotiteľom. Všetky výdavky súvisiace
s realizáciou kvalifikovaného mechanizmu budú hradené z fondu akumulovaných z piatich percent.
Ak však bude vyžadovaná dodatočná resp. hĺbková kontrola ako predpokladane očakával napr. ÚPVII, prípadne
iné činnosti, Pontis avízoval, že tieto prostriedky sú nad rámec štandardnej odmeny. Uvedené bude ešte
predmetom ďalších diskusií, zo strany členov Komisie, najmä ÚPVII je potrebné identifikovať očakávané
činnosti a zo strany Pontis čo považuje za štandardnú kontrolu a ÚPVII sa s SK-NIC dohodne, čo možno
považovať za sadzbu na výkon takejto činnosti.
SK-NIC odkomunikuje s Pontis čo považuje za štandardnú formálnu a vecnú kontrolu a čo už nie. SK-NIC a ÚPVII
následne zhodnotia, rozsah možných činností nad tento rámec.
Členovia Komisie budú informovaní o znení prvej výzvy pred jej zverejnením.
Členovia Komisie akceptovali uvedené fakty a nemali k nim žiadne výhrady.

K bodu Rôzne 3b
P. Bíro informoval o prvých výsledkoch spustenia technológie DNSSEC, ktorá chráni najmä webové sídla pred
presmerovaním na falošný obsah. K danému dňu zasadnutia Komisie, t.j. niečo vyše mesiaca už bolo
evidovaných okolo 3 300 domén chránených DNSSEC, čo možno považovať za veľmi úspešný štart. SK-NIC
k DNSSEC realizoval školenia ako pre registrátorov, tak aj špecifické praktické školenie v spolupráci s ICANN
s významnou účasťou zástupcov štátnej správy.

Podľa vyjadrenia ÚPVII má úrad záujem o nasadenie tejto technológie pre weby verejnej správy, ktoré
reguluje.

K bodu 4
Predmetom najbližšieho zasadnutia Komisie by mala byť diskusia k zneniu prvej výzvy na predkladanie
projektov. Presný termín zasadnutia sa očakáva v prvej polovici septembra, spresnenie bude doriešené
prostredníctvom e-mailovej komunikácie, vzhľadom na dispozičné možností niektorých členovi Komisie sa
očakáva skôr druhý septembrový týždeň (09.-10.9.2019).

Príloha č.1: Technická komunikácia k SLA so zapracovanými zmenami
Technicka_komunik
acia_priloha_SLA_2018_02_01_zmena.pdf

