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Zápis 
z pracovného stretnutia  Komisie pre správu národnej domény 

zo dňa 28. júna 2010. 
 
 
Prítomní: Ján Hochmann (MF SR), Peter Bíro (MF SR), Michal Hrabovec (registrátori domén), Filip Hanker 

(používatelia internetu), Miroslav Strečanský (ccTLD manažér), Juraj Ondriš (ccTLD manažér), Ján 
Gallo (poskytovatelia internetových služieb – v zastúpení),  

   
prizvaní:     Pavel Bojňanský (MF SR), Patrik Krauspe (ccTLD manažér), 
ospravedlnení: Marek Hrkel (poskytovatelia internetových služieb) 

 
Program: 
 

1. Privítanie 
2. Predloženie návrhu štatútu komisie a jeho prerokovanie (MF SR) 
3. Diskusia 
4. Odovzdanie dekrétov 

 
K bodu 1:  
Pracovné rokovanie otvoril a ďalej viedol predseda komisie p. J. Hochmann. Stručne oboznámil prítomných 
o programe rokovania. Pán P. Bíro predstavil jednotlivých nominantov do komisie a komunitu, ktorú reprezentujú. 
Pripomenul, že každý zástupca má prioritne reprezentovať konkrétnu komunitu a nie organizáciu alebo firmu, 
ktorá ho nominovala. 
 
K bodu 2: 
Návrh štatútu komisie uviedol p. J. Hochmann. K jednotlivým článkom dokumentu prítomní predkladali svoje 
návrhy a pripomienky  v postupnosti: 
- z čl. 2 vypustiť bod 2 z dôvodu nesúladu so zmluvou, 
- do čl. 3 doplniť možnosť zúčastňovať sa rokovaní prizývaných zástupcov bez hlasovacieho práva, pričom 

prizývanie bude nahlasované vopred predsedovi komisie a vysielať splnomocneného zástupcu s hlasovacím 
právom, pričom tento musí mať splnomocnenie písomné, 

- do čl. 3 doplniť možnosť prizývať na rokovanie iné osoby ako členov aj pre zástupcov ccTLD manažéra, 
s podmienkou nahlásenia tohto stavu predsedovi pred samotným stretnutím, 

- do čl. 3 doplniť možnosť vysielať splnomocneného zástupcu s hlasovacím právom na základe písomného 
splnomocnenia, 

- v čl. 4 upraviť chybné označenie „v bode 3“ na „v bode 2“, 
- z čl. 5 v bode 3 a 4 vypustiť formuláciu „V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu“, 
- v čl. 5 bode 3 vypustiť slovo „prítomných“ a doplniť textáciou, aby nebolo k uzavretiu hlasovania potrebné 

získať dodatočné hlasy neprítomných členov, 
- v čl. 6 v bode 5. vhodne upraviť znenie „sa nepredpokladá opakované hlasovanie distančným spôsobom sa 

nekoná“ na faktické „neopakuje“,  
- v čl. 6 v bode 8 doplniť lehotu oznámenia výsledku do 5 pracovných dní od uzavretia hlasovania, predseda 

komisie nebude vedúcim žiadnej pracovnej skupiny. 
- do čl. 8 bodu 1 vložiť z dôvodu procesného spresnenia slovo „svojho“ pred slovo „predsedu“ a zároveň 

doplniť, že predsedu pracovnej skupiny vymenúva predseda komisie. 
 
Predseda komisie dal návrh odhlasovať. Členovia komisie doplnený návrh jednomyseľne schválili. 

Vyššie uvedené pripomienky budú zapracované do návrhu. 
 

K bodu 3:  
V diskusii bolo navrhnuté: 
 
- (p. Krauspe), primárne prejednať  dlhodobo neriešené (problematické) body registrácie domén a do 30 dní 

predložiť návrh na zmenu pravidiel na riešenie akútnych problémov (zjednodušenie pravidiel, návrh téz 
fungovania domén, časové obdobie platnosti platieb, návrh dĺžky platnosti domény, návrh na zníženie cien 
a pod.) Cieľom je spružnenie systému, nakoľko je tento už zastaraný. Bude potrebné vyriešiť otázky týkajúce 
sa obnovy pôvodného systému, resp. rozhodnúť sa či bude nasadený nový systém, 
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- (p. Strečanský), je potrebné optimalizovať nastavenie procesov z dôvodov aplikácie el. podpisu, zamedzenia 
núdzových procesov, tak aby nedochádzalo k právnym nezrovnalostiam a neoprávneným žalobám na SK-
NIC súvisiacich s obsahovou stránkou, krádežou domén a ich špekulatívnym narábaním firmami, dedením 
a pod. V súčasnosti je väčšina zodpovednosti na SK-NIC, v zahraničí však existujú aj modely prenesenia 
zodpovednosti na samotných registrátorov. 

- Opakovane padol návrh na viac ročnú registráciu domén, ktorý však môže spôsobiť problémy súvisiace 
s drobnými registrátormi. Toto opatrenie by však s veľkou pravdepodobnosťou spôsobilo výraznú redukciu 
najmä menších registrátorov! Dosahy tohto opatrenia by mohli smerovať k výhodnejším ponukám zo strany 
profesionálnejších registrátorov, uľahčeniu udržiavania domén, ale aj k prípadnému zníženiu súčasného 
veľkého množstva registrátorov. Uplatnenie návrhu si vyžaduje podrobnejšiu analýzu. 

- Významné by mohlo byť aj vytvorenie zábran pre dlhodobú registráciu prázdnych domén. Tento krok je však  
problematický, 

- (p. Krauspe) predložil návrh na zmenu cenovej politiky registrácie domén, čo predstavuje zníženie cien, 
pričom platobné podmienky zostali nezmenené.  

- (p. Gallo) požiadal o časovú rezervu a odporučil prejednanie návrhu odložiť na budúce rokovanie z dôvodu 
prekonzultovania problematiky v komunite. Návrh podporil aj zástupca poskytovateľov internetových služieb. 

- (P. Bojňanský), návrh smeruje k zníženiu „počtov prevažne malých registrátorov“ čo môže byť z určitého 
podhľadu výhodné. e však potrebné zvážiť aj možné nevýhody tohto postupu.  (Poznámka: nákupná cena 
domény pre veľkého registrátora je cca 13,3 € (400 Sk), predaj domény sa v priemere pohybuje okolo 14,5 € 
(437 Sk), z čoho vyplýva, že rozdiel nie je pre registrátora vzhľadom na jeho náklady rentabilný a principiálne 
doménu dotuje. V súčasnosti je na trhu okolo 2 000 registrátorov, z toho cca 20 až 30 registrátorov nad 1000 
domén a 3 registrátori s počtom viac ako 10 000 registrovaných domén), 

- Komisia sa zaoberala aj problematikou zverejňovania informácií z pracovných rokovaní. Zástupca za 
internetovú komunitu zastával názor, že všetky informácie je potrebné zverejniť. Zástupcovia SK-NIC 
nesúhlasili so zverejnením návrhu nového cenníka. Najmä zástupcovia MF SR vyjadrili názor, že vzhľadom 
na citlivosť niektorých návrhov a zaužívanú prax v iných podobných výboroch národného aj medzinárodného 
charakteru nie je vhodné zverejňovanie neschválených návrhov a pracovných dokumentov, nakoľko to môže 
vyvolať pohyb na trhu, ktorý môže v prípade neschválenia vyvolať negatívne dopady. 

 
Predseda komisie dal odhlasovať: 
1) návrh na doplnenie štatútu komisie v zmysle, že všetky informácie a pracovné návrhy komisie sú 
neverejné, pokiaľ komisia neschváli ich zverejnenia Za doplnenie štatútu hlasovalo všetkých 7 členov 
komisie v pomere: 5 / 1 / 1 (nezverejňovať / zverejňovať / zdržali sa hlasovania). Návrh bol schválený. 
 
2) návrh p. Hankera na zverejnenie konkrétnych cien z diskutovaného návrhu na zmenu ceny registrácie 
domén. Hlasovalo 7 členov komisie v pomere 1 / 1 / 5 (za zverejnenie / proti / zdržali sa hlasovania). Návrh 
nebol schválený, bolo však schválené poskytnutie rámcovej informácie o očakávaných posunoch cien. 

 
Komisia sa v ďalšom dohodla na predbežnom termíne zasadnutia komisie na 4. augusta 2010, kde sa 

očakáva definitívne schválenie alebo zamietnutie návrhu na zmenu cenovej politiky. Ďalším bodom by mala byť 
diskusia k stanoveniu priorít riešenia jednotlivých tém, ktoré by mali členovia komisie zaslať predsedovi najneskôr 
do 30 dní.   
 
K bodu 4:  

Predseda komisie odovzdal prítomným členom komisie menovacie dekréty. 
 
 
Záver: 
 Zúčastnené strany predložia do 30 dní návrhy na zmenu pravidiel a riešenie akútnych problémov 
v zmysle predchádzajúceho bodu. 
 
 
 
 
V Bratislave, 29. 06. 2010 
Zapísal: Ján Hochmann 


