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Peter Pellegrini
podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

V Bratislave dňa 19. mája 2017
Vǎžený pán podpredseda vlády,
V mene Združenia poskytovateľov webhostingu mi v prvom rade dovoľte
poďakovať sa Vám za stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. mája 2017. Teší nás
Váš deklarovaný záujem aktívne sa podieľať a riešiť vzniknutú situáciu v súvislosti
s národnou doménou .SK.
Veríme, že naša spoločná diskusia je nádejným začiatkom procesu zmeny
vzťahov, ktoré existujú medzi štátom, prevádzkovateľom národnej domény a jej
používateľmi, občanmi Slovenskej republiky.
Zároveň by som Vás rád informoval, že k iniciatíve nášho združenia sa pridali
aj ďalší partneri – telekomunikačný operátor O2 a internetoví poskytovatelia
Slovanet, VNET a ISPER. Doplnili tak širšiu koalíciu podporovateľov, medzi
ktorými sú tiež Slovenská akademická sieť Sanet, združenie Slovensko.Digital,
15 webhostingových
spoločností
a registrátorov,
ďalší
podporovatelia
z komerčného sektora a čo považujem za najdôležitejšie, takisto viac ako
8500 ľudí, ktorí podporili výzvu na stránke NašaDoména.sk.
Dovoľte mi zhrnúť obsah nášho stretnutia a navrhnúť ďalšie pokračovanie
spoločnej diskusie.
Z prerokovaných oblastí sa nám podarilo dosiahnuť zhodu v nasledujúcich
bodoch:
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Úrad podpredsedu vlády vyjadril ochotu venovať sa téme usporiadania
vzťahov v súvislosti s národnou doménou .SK.
Úrad podpredsedu deklaroval, že sa bude zaoberať predovšetkým
nastavením zmluvných vzťahov medzi štátom a spoločnosťou SK-NIC tak,
aby došlo k posilneniu pozície štátu.
Úrad
podpredsedu
vlády
prisľúbil
odstrániť
zo
zmluvy
jej
nevypovedateľnosť a doplniť do nej mechanizmus vypovedania zo strany
štátu.
Úrad podpredsedu vlády takisto prisľúbil posilniť právomoci Komisie
pre správu národnej domény .SK.

Medzi naďalej otvorené témy, ku ktorým navrhujeme pokračovať v diskusii patria:





Celková budúcnosť správy zóny SK. Súčasný stav je nutné zmeniť najmä
preto, že je pre štát a jeho občanov nevýhodný. ZPW a ďalší podporovatelia
preferujú riešenie vzniku neziskovej štátnej organizácie so zastúpením ľudí
zo slovenskej internetovej komunity a štátu.
Otázka použitia výnosov z doménových registračných poplatkov.
Povinnosť vytvárania
pravidelných aktualizovaných záloh údajov
k doménam a ich zdieľanie so štátom.

Vážený pán podpredseda,
Vzhľadom na to, že niekoľko tém zostalo naďalej otvorených a zároveň
aj vzhľadom na to, že sa k nám pridali ďalší partneri a partnerské organizácie si
Vás takto spoločne dovoľujeme požiadať o ďalší termín stretnutia, na ktorom by
sme radi detailnejšie a na odbornej úrovni prediskutovali spomenuté témy.
Sme pripravení maximálne sa prispôsobiť Vašim časovým možnostiam.
S úctou,
__________________________
Ondrej Jombík

www.zpw.sk

Strana 2 / 2

