
Zápis 
zo 17. pracovného stretnutia Komisie pre správu národnej domény 

z dňa 3. marca 2017 
 

Prítomní:  Ľubica Kašíková (ÚPPVII), Juraj Ondriš (ccTLD manažér), Miroslav Strečanský (ccTLD 

manažér), Tomáš Klempai (registrátori domén, v zastúpení za M. Trubana), Ján Gallo 

(poskytovatelia internetových služieb), Milan Csaplár (používatelia internetu) 

Prizvaní: Peter Bíro (ccTLD manažér), Lucia Valentin (ÚPPVII) 

 

Program: 
1. Informácia o zmenách v zastúpení ÚPPVII v Komisii. 

2. Vyhodnotenie úloh z posledného zasadnutia Komisie. 

3. Zhodnotenie stavu vykonaných činností v súvislosti s prípravou nového systému a diskusia. 

4. Rôzne 

K bodu 1: 
V prvom bode p. Ľ. Kašíková informovala o zmene členov na strane ÚPPVII, kde po tomto stretnutí jej 

členstvo z dôvodu reorganizácie kompetencií útvarov ÚPPVII končí a novým členom za ÚPPVII 

a zároveň predsedom Komisie sa stane Lucia Valentin.  

K bodu 2: 
Závery predchádzajúceho stretnutia Komisie obsahovali 5 úloh, kde po odovzdaní slova p. Bíro 

vyhodnotil úlohy 5/2016 až 7/2016 a 9/2016 ako splnené. 

Úloha č. 8/2016 bola vyhodnotená ako nesplnená, pretože nedošlo k ďalšej diskusii ohľadom ceny pre 

SK-NIC v pozícii registrátora. SK-NIC ju dovrhol doriešiť priamo na 17. stretnutí, čo bolo členmi 

odsúhlasené. 

P. Bíro v tejto súvislosti ďalej informoval, že po tomto schválení bude možné vykonať schválenie revízie 

nových Pravidiel aj Cenníka, pričom avizoval, že z rokovaní s registrátormi vyplynuli ešte ďalšie menšie 

úpravy, ktoré budú do revízie zahrnuté. Komisia sa zhodla, že schvaľovanie  revízie aj nového Cenníka 

prebehne elektronicky, a to v krátkej dobe po 17. stretnutí. P. Bíro ďalej upozornil, že je potrebné mať 

definitívnu verziu Pravidiel čo najskôr, aby si všetci vedeli v dostatočnom predstihu k dátumu účinnosti 

nových Pravidiel (31. 5. 2017) pozrieť definitívne detaily.  

K bodu 3: 
P. Bíro zhodnotil činnosti vykonané od posledného stretnutia Komisie a hlavné míľniky v procese 

prechodu na nový systém a pravidlá, kde uviedol najmä, že: 

 k 1. 1. 2017 nastala účinnosť prechodných Pravidiel, cena za 1-ročné registračné obdobie 

domény bola upravená na 10 EUR a bola zrušená možnosť rezervácie domény 



 k 13. 3. 2017 bude sprístupnená žiadosť o presun Registrátora do nového systému, ktorá bola 

doplnená do prechodných Pravidiel, pričom Komisiu oboznámil s jej predpokladaným 

obsahom, napr. aj so zavedením podpory plnej elektronickej fakturácie a uviedol, že vzhľadom 

na „odbúravanie“ administratívy sa autorizácia žiadosti vykoná prostredníctvom štandardného 

prostredia Registrátora v systéme SK-NICu, 

 SK-NIC v súvislosti so zvyšovaním povedomia a prieskume pripravenosti začal priamu 

komunikáciu postupne od najväčších registrátorov, kde zisťuje najmä ich pripravenosť na nové 

Pravidlá, kreditný spôsob platby, využívanie API a odstraňovanie proxy držiteľstva, pričom 

zároveň vysvetľuje menej jasné časti postupov. V tejto súvislosti bolo uvedené, že sa očakáva 

informatívne stretnutie najmä s najväčšími registrátormi s ohľadom na pripravenosť ich 

aplikácií na prechod do nového systému, a to približne ku koncu marca. 

 1. 5. 2017 sa ukončí možnosť žiadať o presun do nového systému a zároveň sa ukončí možnosť 

stať sa Registrátorom podľa súčasných Pravidiel. 

 V máji 2017 bude prebiehať výrazne intenzívna činnosť – najmä komunikácia s držiteľmi, 

ktorých registrátori ukončia svoju činnosť, ako aj pokusná migrácia pre overenie správneho 

prenosu všetkých údajov zo strany SK-NICu aj Registrátorov, sprístupnenie možnosti napĺňania 

kreditu atď. 

 31.5.2017 dôjde k migrácii a prechodu na nové Pravidlá. 

Členovia Komisie ďalej nadviazali na úlohu č. 8/2016 a po kratšej diskusii pristúpili k hlasovaniu 

ohľadom ceny za poskytovanie registrátorskej činnosti správcom ccTLD .sk. Do úvahy prichádzalo 

rozpätie od 30 EUR (trojnásobok riadnej ceny, t.j. pôvodný návrh SK-NICu) do 50 EUR (cena, ktorú 

navrhol zástupca Registrátorov). Zástupcovia používateľov internetu a poskytovateľov internetových 

služieb sa taktiež prikláňali k cene 30 EUR, nakoľko najmä pre držiteľov, ktorí k SK-NICu prejdú po 

náhlom ukončení činnosti ich Registrátora alebo ktorí môžu mať osobitný záujem využívať priamu 

registráciu vyššie cena nebol podľa nich vyvážená. Zástupca registrátorov naďalej trval na cene 50 EUR. 

SK-NIC nakoniec v záujme kompromisu uviedol, že vie akceptovať cenu 40 EUR a po spoločnom 

hlasovaní bola schválená cena 40 EUR (6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo). 

Vzhľadom na podnety od Registrátorov, ktoré SK-NIC v predchádzajúcom období dostal, tento avizoval, 

že zvažuje buď upustiť od zavedenia poplatkov za zmenu Držiteľa resp. aj za zmenu Autorizovaného 

registrátora kontaktných údajov, alebo vytvoriť osobitné technické riešenie, ktoré umožní poskytovať 

Registrátorom potrebné údaje k hladkému zabezpečeniu fakturácie a sprocesovania príslušných 

úkonov, v oblastiach relevantných k týmto úkonom, kde boli identifikované komplikácie. 

P. Klempai sa pýtal aj na zadefinovanie podmienok prečerpania kreditu, kde mu bolo odpovedané, že 

presné čísla ešte nie sú finalizované. P. Ondriš prisľúbil, že všetky otvorené otázky týkajúce sa Pravidiel 

alebo Cenníka budú uzatvorené do konca marca 2017. 

P. Bíro navrhol, aby hlasovanie k revízii Pravidiel a Cenníka prebehlo elektronicky, čím sa urýchli celý 

proces a tieto môžu byť takisto publikované vo finálnej podobe do konca marca. Členovia Komisie 

návrh akceptovali. 



Rôzne: 
P. Klempai sa pýtal na informácie ohľadom nového investora, kde mu p. Ondriš odvetil, že jeho vstup 

považuje za pozitívny a očakáva skvalitňovanie služieb. 

Závery a úlohy: 
1. Záver 1/2017: Na 17. stretnutí Komisie bola schválená cena za poskytovanie priamej registrácie 

domén manažérom ccTLD .sk, a to na úrovni 40 EUR bez DPH. 

2. Úloha 1/2017: Uzavrieť všetky zásadné otvorené otázky súvisiace s novými Pravidlami a Cenníkom. 

T: 31. 3. 2017 

Z: SK-NIC 

3. Úloha 2/2017: Schváliť revíziu nových Pravidiel a Cenníku. 

T: 31. 3. 2017 

Z: Komisia 

 

 

Zapísal: Peter Bíro 

Schválila: Ľubica Kašíková 


