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V Bratislave dňa 4. mája 2017
Vǎžený pán podpredseda vlády,
V uplynulých týždňoch zarezonovala slovenskou internetovou komunitou otázka
správy slovenskej národnej domény .SK. Impulzom bol plán predaja časti akcií
súčasného správcu .SK domény spoločnosti SK-NIC zahraničnému investorovi
firme CentralNic. Vzhľadom na históriu fungovania spoločnosti SK-NIC, ale aj
fakt, že ide o slovenskú národnú doménu, nemožno sa čudovať, že sa na tento
predaj pozerá odborná i laická verejnosť s nevôľou či nedôverou.
Naše Združenie poskytovateľov webhostingu (ZPW) zastupuje registrátorov
takmer 73% všetkých .SK domén. Problematikou správy národnej domény sa
zaoberáme dlhodobo. Od svojho vzniku v roku 2002 sme poukazovali na to,
že správa národnej domény v súkromných rukách nie je optimálna. Rovnako tak
spôsob ako sa v minulosti doména .SK dostala do súkromných rúk, možno označiť
prinajmenšom za neštandardný.
Členovia ZPW použivajú registračný systém .SK domén na dennej báze. Máme
teda vlastnú empirickú skúsenosť nielen so systémom samotným, ale aj
s komunikáciou a spoluprácou so spoločnosťou SK-NIC. Uplynulé roky ukázali, že
celá doména .SK ostala svojimi pravidlami, vývojom, cenou, ale aj technickým
riešením zaseknutá v minulosti. Za 15 rokov sa udiali len minimálne zmeny
a zlepšenia. Myslíme si, že aj keď plánovaný predaj môže priniesť nápravu
niektorých akútnych problémov, udržateľnosť pozitívneho vývoja celého systému
ostáva naďalej otázna.
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Diskutabilné je tiež, či je správne, aby správa národnej domény bola predmetom
predaja a obchodovania. Asi málokto by sa na Slovensku zamýšľal nad možnosťou
predaja Váhu, Tatier, či oštiepka. Touto optikou je nutné vidieť aj internetovú
koncovku .SK, ktorá je len jedna a patrí výhradne Slovenskej republike.
Začiatkom apríla 2017 ste sa v médiách vyjadrili, že ak nie sme spokojní
s doménou .SK, máme Vám predložiť argumenty. Už dlho predkladáme naše
argumenty viacerým kompetentným osobám. Radi ich predložíme aj Vám. Zrejme
sa zhodneme, že poukazovanie na nevhodný stav nám samotný problém
nevyrieši. Preto sme pripravení predložiť aj konkrétne návrhy na zmenu, ako si
myslíme, že by mohla naša národná doména dlhodobo fungovať.
Nejde pritom o návrhy experimentálneho charakteru. Môžeme sa inšpirovať
niektorou zo susedných krajín, kde správa národnej domény dobre funguje.
Napríklad v Českej republike spravuje doménu .CZ nezisková organizácia
CZ.NIC, ktorá vyzbierané finančné prostriedky investuje do zlepšovania svojho
registračného systému. Tiež podporuje komunitné internetové projekty z oblasti
IT, vzdelávania a informačnej bezpečnosti.
Vážený pán podpredseda vlády,
Aktuálna situácia nám prináša možnosť i nutnosť zmeny správy našej národnej
domény. Nepremeškajme túto unikátnu príležitosť. S Vašou podporou a aktívnym
pričinením je možné vyriešiť problém, ktorý dlhé roky frustruje slovenskú
internetovú verejnosť. Môžeme opustiť neúspešnú trajektóriu, a posunúť sa
správnym smerom k modernej informačnej spoločnosti. Ak sa nám to podarí,
história si bude tento okamih istotne dobre pamätať.
Radi sa sa Vami stretneme a odprezentujeme náš konštruktívny návrh, ako by
mala byť doména .SK optimálne spravovaná.
Za členov a podporovateľov ZPW ostávame s úctivým pozdravom,

__________________________
Ondrej Jombík
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