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Vážený pán podpredseda vlády SR,  

oceňujeme, že ste otvorením diskusie o budúcnosti správy ccTLD .sk („doména .sk“) a 
zapojením internetovej komunity deklarovali svoj postoj, že doména .sk je významné aktívum 
patriace všetkým občanom Slovenskej republiky a nejedná sa len o majetok aktuálneho 
správcu .sk ccTLD, spoločnosti SK-NIC, a.s. (“správca”), ako aj že samotná správa domény .sk 
predstavuje kľúčový záujem štátu, pri realizácií ktorého by preto ako partner mala participovať 
celá internetová komunita.  

Osobitne oceňujeme, že tento Váš postoj nezostal len v rovine verbálnej, ale že ste dovolili 
zástupcom internetovej komunity transparentne nahliadnuť do zmluvného vzťahu s aktuálnym 
správcom, ako aj podieľať sa vlastnými pripomienkami na diskusiách o návrhu nového znenia 
dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci uzavretej medzi štátom a aktuálnym správcom (ďalej len 
“návrh dodatku”). 

V rámci 10 dní, ktoré sme dostali, sme sa snažili daný návrh dodatku poctivo analyzovať, ale aj 
formulovať naše výhrady a konkrétne pripomienky, hoci sme toho názoru, že na dôsledné 
obsiahnutie takejto komplexnej záležitosti by bol vhodný nielen dlhší časový priestor, ale zrejme 
aj vyvolanie širšej odbornej diskusie. 

Žiaľ, už po prvej analýze nám bolo zrejmé, že nový návrh dodatku niektoré podstatné 
otázky pri výkone správy domény .sk zhoršuje a upevňuje pozíciu dodávateľa aj napriek 
skutočnosti, že sa na prvý pohľad javí ako vylepšenie súčasného stavu. S týmto vyjadrením 
súhlasia viacerí nezávislí právnici, rovnako nám to potvrdil aj zástupca NIC.cz a v podstate 
každý, kto si tento návrh dodatku podrobne prečítal. 

Snažili sme sa podľa dohody s Vami upraviť v návrhu dodatku konkrétne ustanovenia, ktoré by 
danú situáciu mohli zlepšiť, a pripravili sme tiež komentár, v  ktorom sú formulované naše 
výhrady koncepčného charakteru a bližšie vysvetlené dôvody niektorých pripomienok. Upravený 
návrh dodatku, ako aj komentár nájdete v prílohe k tomuto listu. 

Napriek tomu, že akceptovanie predložených pripomienok by situáciu do určitej miery vylepšilo, 
naše odporúčanie jednoznačne smeruje k tomu – zamyslieť sa nad novými zmluvnými vzťahmi a 
celkovo novým spôsobom správy domény .sk, keďže ani aktuálne znenie zmluvy, ani dodatok 
nepredstavujú z nášho pohľadu vhodné a vyhovujúce základy na to, aby sme sa dostali do 
želaného stavu. 

Stavu, o ktorom aj Vy hovoríte, že Vám na ňom záleží. Aby .sk doména patrila nám všetkým a z 
jej vývoja profitovala celá spoločnosť. 

Ak by naopak prišlo k podpísaniu dodatku v znení navrhnutom aktuálnym správcom, prípadne k 
ponechaniu zmluvy v aktuálnom znení mohlo by to byť legitímne vnímané nielen ako rozpor s 
Vašimi deklaráciami, ale predovšetkým so záujmami slovenských občanov. 



Veríme preto, že naše odporúčania zoberiete do úvahy a že sa všetci spolu pokúsime vyriešiť 
túto situáciu k všeobecnej spokojnosti. 

Poďme robiť veci poriadne. 

Za komunitu - organizácie:  

ZPW  
združenie poskytovateľov webhostingu, viac ako 70% všetkých .sk domén 

Slovensko.digital 
občianske združenie zamerané na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku 

SAPIE.sk  
Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku - desiatky IT firiem a významných osobností 

Sanet.sk 
Slovenská akademická sieť 

+ viac ako 8700 podpísaných ľudí pod petíciou Nasadomena.sk


