
Zápis 
z 12. pracovného stretnutia Komisie pre správu národnej domény 

zo dňa 26. mája 2015 
 

Prítomní:  Ján Hochmann (MF SR), Juraj Ondriš (ccTLD manažér), Michal Hrabovec (registrátori 

domén), Ján Gallo (poskytovatelia internetových služieb) 

Prizvaní: Peter Bíro (ccTLD manažér) 

Neprítomní: Miroslav Strečanský (ccTLD manažér), Milan Csaplár (používatelia internetu) 

 

Program: 
1. Úvod a informácia o aktuálnom vývoji národnej domény .sk. 

2. Návrh na schválenie zmeny Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej 

doméne SK. 

3. Rôzne 

K bodu 1: 
Predseda komisie Ján Hochmann otvoril stretnutie Komisie a predložil program, ktorý bol schválený 

bez pripomienok. 

Nový riaditeľ SK-NIC Peter Bíro následne informoval o aktuálnom vývoji správy domény .sk.  V tejto 

súvislosti uviedol, že po určitom období stagnácie spôsobenej odchodom predchádzajúcej riadiacej 

zložky SK-NIC sa v nedávnom období obnovila príprava nových pravidiel a nového systému registrácie 

domén v rámci národnej domény .sk.  

Ďalej informoval o dvoch stretnutiach s najväčšími registrátormi, uskutočnenými v nedávnom období, 

ako aj o ich požiadavkách, ktoré majú byť v oficiálnej komunikácii adresované na Ministerstvo financií 

SR. V tejto súvislosti uviedol aj, že SK-NIC pripravil fórum pre komunikáciu s registrátormi, ktoré bude 

celému rozsahu registrátorov sprístupnené v blízkom období. 

Členovia viedli aj predbežnú diskusiu k niektorým častiam Pravidiel, (napr. k autentifikácii držiteľov 

a registrátorov domén, k alternatívnemu rozhodovaciemu procesu (ADR), k dĺžke obdobia registrácie 

a podobne), kde bolo uvedené, že niektoré predchádzajúce závery Komisie bude potrebné 

z technicko-vecného pohľadu revidovať a zohľadniť tak aktuálny vývoj a trendy v oblasti správy 

domén. Primárnym zdrojom sú najmä informácie organizácie CENTR, ktorá zlučuje správcov 

národných domén, a ktorej členom je aj SK-NIC. 

K bodu 2: 
Peter Bíro predstavil návrh zmeny Pravidiel v časti týkajúcej sa ochrany osobných údajov (časť 13), 

ktorý vyplýva najmä z požiadaviek Úradu na ochranu osobných údajov. Po krátkej diskusii 

a vysvetleniam k niektorým bodom návrhu bolo znenie hlasovaním jednohlasne schválené. 



2.3 Ostatné témy 

Najbližšie riadne stretnutie Komisie sa predpokladá v 3. kvartáli roku 2015, kde už má byť témou 

návrh celkovej úpravy nových Pravidiel, najmä v zmysle tém diskutovaných v predchádzajúcom 

období. 

 

Závery: 
1. Úloha 1/2015: Publikovanie zmeny Pravidiel k 1. júnu 2015. 

T: 1. 6. 2015 

Z: P. Bíro 

 

 

 

Zapísal: Peter Bíro 

Schválil: Ján Hochmann 


