
Zápis z 24. pracovného zasadnutia Komisie pre správu národnej domény 
(ďalej len „Komisia“) zo dňa 27. marca 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: 

Katarína Ormandyová (ÚPPVII), Stanislav Podmanický (ÚPPVII), Juraj Frindrich (ccTLD manažér), k niektorým 
bodom: Filip Hanker (živé.sk), Michal Kišša (Pontis) 

 

 

Program:  

1. Renominácia podpredsedu Komisie 
 
Z dôvodu personálnych zmien na ÚPPVII bol za nového podpredsedu Komisie vymenovaný Matúš 
Timko, riaditeľ odboru práva, legislatívy, vládnej a parlamentnej agendy. 

Komisia vzala túto skutočnosť na vedomie. 

 
2. Schválenie ostatných vecných bodov programu 

 
Keďže k pôvodne plánovaným bodom programu, b) Úroveň dostupnosti služieb: Prezentácia prehľadu 
úrovne dostupnosti služby DNS v krajinách EÚ a c) Zálohovanie dát vo vládnom cloude: identifikovanie 
možností zlepšenia prezentovaného stavu z 23. zasadnutia Komisie oproti dokumentu, ktorý 
vypracoval O.Jombík v oblasti zálohovania dát, členovia Komisie neobdržali očakávané podklady na 
diskusiu, predseda Komisie informoval o odložení oboch bodov na osobitné neformálne pracovné 
stretnutie k vyššie uvedeným témam. 
Stretnutie sa bude konať 10. apríla 2019. 
 
Ostávajúcim predmetom 24. zasadnutia Komisie bolo: 
 
a) Nastavovanie kvalifikovaného mechanizmu pre hodnotenie a schvaľovanie projektov 

spolufinancovaných z Fondu, predstavenie aktuálneho stavu a dodatočná diskusia.  
Predstavenie partnera pre spoluprácu, spoločnosť Pontis.  
 
 

 



3. Rôzne 

 

K bodu 2 

Členovia Komisie schválili program 24. zasadnutia Komisie, O.Jombík sa zdržal hlasovania. 

O.Jombík otvoril otázku z jeho e-mailovej komunikácie z 25. marca 2019 ohľadom účasti relevantných 
predstaviteľov ÚPPVII pre schválenie dotácií 5% pre komunitné projekty z minulého obdobia na aktuálnom 
stretnutí Komisie. 
Zástupcovia ÚPPVII zopakovali svoju odpoveď na túto komunikáciu, t.j. že si nie sú vedomí vyslovenia takéhoto 
prísľubu na stretnutí Komisie alebo akomkoľvek workshope, ktorý bol od posledného stretnutia Komisie 
zorganizovaný. 
V tejto súvislosti podotkli, že z uvedenej komunikácie nie je ani zrejmé koho a s akými otázkami by bolo 
potrebné osloviť a prizvať. 
 
Citácia zo zápisu z 23. zasadnutia Komisie k predmetnej téme: 
„Predseda Komisie informoval, že o projektoch rozhodne vedenie ÚPPVII v zmysle zmluvy a na základe 
auditných zistení. Členovia Komisie budú o finálnom zozname schválených a neschválených projektoch 
informovaní s odôvodnením rozhodnutia.“ 

Predseda Komisie upozornil aj na fakt, že ÚPPVII vydalo k predmetným projektom písomné stanovisko v zmysle 
zápisu, s odôvodnením rozhodnutia. Predseda Komisie nevidí potrebu účasti ďalších zamestnancov ÚPPVII na 
zasadnutiach Komisie a spolu s ďalšími zástupcami ÚPPVII zhodnotil, že témam a diskusiám súvisiacich s 
minulosťou už všetci venovali množstvo času a úsilia, bola predmetom riadnych zasadnutí Komisie v roku 2018 
a ÚPPVII považuje túto tému za uzatvorenú. 
 
 

K bodu 2a) Kvalifikovaný mechanizmus 

Zástupca ÚPPVII v úvode uviedol, že treťou stranou, ktorá má zabezpečovať administratívnu stránku procesu 
nového mechanizmu povinného prideľovania podpory z prostriedkov SK-NIC, bude po dohode s SK-NIC 
Nadácia Pontis, ktorá je v oblasti finančných grantov a podpory projektov renomovaným subjektom. 

K uvedenému bodu programu bol preto prizvaný pán Michal Kišša, výkonný riaditeľ nadácie. 

M.Kišša predstavil činnosť nadácie a následne bola v rámci ďalšej diskusie odprezentovaná predstava 
o formálnom a vecnom schvaľovaní projektov a spôsobe spolupráce medzi ÚPPVII, SK-NIC a Pontis. 

Členovia Komisie nemali voči nadácii ani základnému rámcu procesu žiadne výhrady a zhodli sa, že v spolupráci 
s nadáciou bude potrebné zadefinovať ďalšie detaily krokov v uvedenej téme. Spoločným cieľom je možnosť 
spustiť najbližšiu výzvu čo najskôr v roku 2019, avšak bude si to vyžadovať množstvo práce pri zadefinovaní 
právnych vzťahov a ďalšej administrácii. Celková záverečná schvaľovania rola ÚPPVII sa nemení, SK-NIC musí 
dohliadnuť najmä na korektné zabezpečenie zmlúv a ďalších nadväzností, nakoľko ide o prideľovanie jeho 
vlastných finančných prostriedkov. 

Ďalšie pracovné stretnutie bude zorganizované 9. apríla s cieľom prediskutovania detailov v  nastavovanom 
mechanizme a dohodnutie konkrétnych krokov pre zahájenie spolupráce aj s ohľadom na nastavenie 
zmluvných vzťahov. 

 



K pôvodnému bodu 2c) Úroveň dostupnosti služieb 

P.Gallo v rôznom poskytol informáciu, týkajúcu sa pôvodného bodu 2 b) – úroveň dostupnosti služieb 
a skonštatoval, že aj napriek snahe sa mu prakticky nepodarilo získať nejaké relevantné údaje, na ktorých by 
bolo možné riadne porovnať SLA pre .sk s SLA pre nejakú inú doménu najvyššej úrovne typu ccTLD. Väčšina 
odpovedí, ktoré získal, bola, že takáto informácia je pre ccTLD interná. 

P.Bíro k tomuto skonštatoval, že na tento fakt už upozorňoval, verejne k dispozícii je SLA pre gTLD, z ktorej 
práve SLA pre .sk vychádza. Z vlastných zistení v rámci organizácie CENTR, ktorá združuje európskych správcov 
ccTLD takisto dodal, že ponímanie SLA je rôznorodé a nejaký vzorový prehľad je veľmi komplikované získať. 

V súvislosti s očakávaným osobitným neformálnym stretnutím členov Komisie k tejto téme zároveň požiadal 
členov Komisie navrhujúcich úpravy o ich vopredné zaslanie, aby bolo možné si ich interne, najmä technicky, 
prediskutovať. 

 

K bodu 3) Rôzne 

P.Bíro informoval členov Komisie, že spustenie technológie DNSSEC sa predpokladá ku koncu apríla 2019, a to 
v najmodernejšom technologickom variante so šifrovaním prostredníctvom eliptických kriviek. 

Zároveň informoval aj o ďalšom pripravovanom školení k DNSSEC v 2Q 2019, tento krát v spolupráci 
s organizáciou ICANN. 


