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Nový  predseda Združenia  poskytovateľov  webhostingu chce
vrátiť národnú doménu späť občanom

Bratislava,  11.7.2017  –  Vrátenie  národnej  domény  .SK  späť  internetovej  komunite
a občanom,  zrušenie  pravidiel,  pre  ktoré  poskytovateľom  webhostingových  služieb
a registrátorom hrozia nespravodlivé pokuty, či vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti
domén,  internetu  a bezpečnosti.  Toto  sú  priority  nového  predsedu  Združenia
poskytovateľov webhostingu, ktorým sa stal Ondrej Jombík.

Ondrej  Jombík,  ako  spolumajiteľ  spoločnosti  Platon  Technologies,  ktorá  sa  špecializuje
na poskytovanie webhostingových služieb, sa dlhé roky stretáva s problémami, ktoré jemu a jeho
kolegom zo sektora spôsobuje súčasný stav spravovania národnej domény .SK. Preto sa už roky
aktívne  angažuje  v boji  za  zmenu  pravidiel,  ktorých  dôsledkom  by  bola  inovácia  technológií,
funkčnejšie  pravidlá  registrácie  domén,  a  možnosť,  aby  zo  ziskov  profitovali  priamo  ľudia
na Slovensku.  Taktiež  sa  snaží  o zmiernenie  súčasných  dôsledkov  podvodu,  ktorý  sa  udial
na začiatku deväťdesiatych rokov, keď doména .SK vznikala.

„Za  najväčší  problém považujem  fakt,  že  národnú  doménu  spravuje  súkromná  firma  SK-NIC,
majetkovo previazaná so spoločnosťami SWAN a Danubiatel. Aby bola správa národnej domény
pohodlnou trafikou súkromnej firmy, ktorá je zadobre vždy s tou vládou, ktorá je pri moci, je stav
v civilizovanom  svete,  tobôž  v krajinách  EÚ,  absolútne  nevídaný,“ povedal  Ondrej  Jombík.
Napríklad v Českej republike ich národnú doménu úspešne spravuje nezisková organizácia CZ.NIC
s otvoreným členstvom. Je zložená zo zástupcov internetovej komunity. Zisky organizácia investuje
do obnovy technológií a tiež do vzdelávania širokej verejnosti.

Oproti tomu má na Slovensku správu domény .SK v rukách spoločnosť SK-NIC a z tohto biznisu jej
plynú nemalé zisky. „Hovoríme o ročnom obrate v rádovo miliónov eur, pritom SK-NIC už 15 rokov
takmer neinvestuje do nových technológií, čo poskytovateľom webhostingu často strpčuje život.
Oproti iným štátom sme výrazne pozadu,“ konštatuje Ondrej Jombík. Ako nový predseda ZPW chce
urobiť všetko preto, aby sa národná doména .SK vrátila späť internetovej komunite a slovenským
občanom.

Začalo to podvodom

Ondrej Jombík je presvedčený, že súčasný nespravodlivý stav je dôsledkom podvodu, ktorý sa stal
pred mnohými rokmi.  Po rozdelení  federácie vznikla doména .SK. Spravovali  ju vtedy nadšenci
z Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v rámci združenia EUnet Slovakia. „Potom
prišli  špekulanti  a  založili  firmu  EUnet  Slovakia  s.r.o.,  prenajali  si  malú  miestnosť  v rovnakej
budove  a primäli  svetovú  autoritu  ICANN,  aby  zmenila  názov  správcu  domény.  Tým  bola
doména .SK prepísaná na nich. V ICANN si vtedy mysleli, že ide len o kozmetické zmeny adresy
a nie o podvod,“ vysvetľuje Ondrej Jombík ako k prevodu na súkromnú spoločnosť došlo.

Slováci  potom predali  firmu americkému investorovi,  ktorý ju neskôr predal späť na Slovensko.
S požehnaním  vtedajšieho  ministra  dopravy  Pavla  Prokopoviča  sa  medzi  štátom  a  novou
spoločnosťou SK-NIC podpísala nehorázna zmluva, ktorá je pre štát prakticky nevypovedateľná.
„S touto skutočnosťou som oboznámil aj podpredsedu vlády pre informatizáciu Petra Pellegriniho.
Čas ukáže, či nakoniec zvíťazí jeho záujem vrátiť doménu .SK späť občanom alebo či sa rozhodne
ignorovať podvody z minulosti, a ponechať správu národnej domény v nespravodlivom stave voči
občanom tak, ako je to dnes. Ja som odhodlaný ako predseda ZPW za našu doménu bojovať,“
deklaruje Ondrej Jombík.
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Viac  informácií  o histórii  správy  národnej  domény  .SK  sa  môžete  dozvedieť  z tejto  prednášky
Ondreja Jombíka: https://youtu.be/fAuN5sFAAdI

Problematikou sa zaoberajú napríklad aj tieto články:
• http://ix.sk/MOsuI

• http://ix.sk/uE3Ra

• http://ix.sk/GBjzr

O navrátenie domény .SK ľuďom a komunite bojujeme petíciou na www.nasadomena.sk

ZPW  tiež  aktuálne  podalo  pripomienku  k pripravovanému  zákonu  o kybernetickej  bezpečnosti:
http://ix.sk/1TDyB

Ondrej Jombík

Narodil  sa  v roku  1981  v Bratislave.  V roku 2007  získal  titul  magister  v odbore  Informatika
na Fakulte  matematiky,  fyziky  a  informatiky Univerzity  Komenského.  Ďalšie  skúsenosti  získaval
vzdelávaním  v Oracle  University  Bratislava  aj v Zabbix SIA  v USA.  Od  roku  2001  pracoval
na rôznych  pozíciách  pre  spoločnosti  Webinventia,  Nextra,  Telenor  Networks,  GTS  Slovakia,  či
Symmetry Software. V súčastnosti je konateľom spoločnosti Platon Technologies špecializujúcej sa
na poskytovanie webhostingových a serverových služieb. Na valnom zhromaždení v júni 2017 bol
zvolený za predsedu Združenia poskytovateľov webhostingu.

Web: www.jombik.sk
E-mail: jombik@platon.net
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