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Legislatívna rada vlády SR
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V Bratislave dňa 30. októbra 2017

Vážený pán JUDr. Štefan Grman, Csc.,
Vážená pani Renáta Csánová,

V utorok dňa 31.10.2017 bude mať Legislatívna rada vlády SR (LRV SR) svoje 40. rokovanie,
ktoré má vo svojom 16. bode programu naplánované rokovanie o Návrhu zákona o kybernetickej
bezpečnosti  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov.  Predkladateľom  návrhu  je  Národný
bezpečnostný úrad (NBÚ).

Naše  Združenie  poskytovateľov  webhostingu  (ZPW)  podalo  v  zákonnej  lehote  zásadnú
pripomienku  k uvedenému zákonu v rámci legislatívneho procesu LP/2017/407. Text a znenie
pripomienky je možné  si pozrieť na adrese:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2017/407/pripomienky/COO-2145-1000-3-2022289

V rámci vyhodnocovania zásadných pripomienok nás predkladateľ dňa 12.9.2017 informoval, že
pripomienku  schvaľuje,  spolu  s doplnením  niektorých  nových  ustanovení  (viz príloha 1).
K novému zneniu pripomienky sme vyjadrili naše súhlasné stanovisko dňa 13.9.2017. Od tohto
okamihu sme žiadnu ďalšiu korenšpodenciu od NBÚ neobdržali ani neviedli. Rovnako tak sme
neboli súčasťou neskoršieho druhého kola MPK, pretože v predmetnom návrhu panovala medzi
NBÚ a ZPW zhoda.

V  predkladanom  návrhu  Zákona  o  kybernetickej  bezpečnosti,  ktorý  bude  prerokovávaný  na
40. rokovaní  LRV SR však uvedené schválené ustanovenia  chýbajú.  Nenachádzajú  sa  tam ani
v našom pôvodnom znení, a rovnako tak ani v novom znení navrhnutom a schválenom NBÚ.

Žiadame  preto  o preskúmanie  legislatívneho  procesu  a  v prípade  potreby  aj  o presunutie
prerokovania zákona, dokým nebude zaručené, že návrh zákona obsahuje správne zapracované
všetky pripomienky z MPK.

Ostávam s pozdravom

___________________________
Ondrej Jombík
predseda ZPW

Prílohy:
1. e-mailová komunikácia s NBÚ
2. akceptácia pripomienky ZPW
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Subjekt Pripomienka Typ vyhodnotenie Odôvodnenie Nové znenie Vaše stanovisko

ZPW Z a

úrovne v súlade s pravidlami podľa § 29 ods. 2, b. poskytovať službu prístupu 
k databáze serverov registrátorom doménových mien druhej úrovne, c. 
zabezpečovať vzájomné prepojenia databázových menných serverov druhej 
úrovne a medzinárodných databázových menných serverov. 3. Úrad 
a organizácia ND.SK a. prijmú legislatívne, technické a technologické opatrenia, 
za účelom bezpečného a vierohodného rozpoznávania a používania 
doménových mien v Slovenskej republike, b. podporia nové technológie pre 
zvýšenie bezpečnosti prevádzky národnej domény. 4. Organizácia ND.SK je 
oprávnená za poskytované služby požadovať od registrátorov doménových 
mien druhej úrovne finančnú úhradu nákladov v primeranej výške. Účtovníctvo 
organizácie ND.SK podlieha kontrole Úradu. Výnos z platieb za poskytovanie 
služieb je príjmom štátneho rozpočtu a je určený na rozvoj internetu Slovenskej 
republiky. 5. Registrátorom domény druhej úrovne je organizácia, ktorú touto 
činnosťou na základe výberového konania poverí Úrad. Registrátor je povinný 
dodržiavať pravidlá poskytovania menného priestoru národnej domény, 
schválené Úradom a vydané organizáciou ND.SK. 6. Registrátor je oprávnený za 
poskytovanie služieb registrácie domény druhej úrovne vyberať od konečného 
užívateľa finančnú náhradu vo výške stanovenej v cenníku služieb a výkonov, 
ktorý je nedeliteľnou súčasťou pravidiel podľa § 29 ods.2. 7. Ministerstvo môže 
zrušiť poverenie výkonu činnosti registrátorovi, ak tento napriek písomnej 
výzve porušuje pravidlá. Ministerstvo koná v tomto prípade na základe a. 
oznámenia organizácie ND.SK, b. vlastného šetrenia, c. výzvy iných 
registrátorov. Zdôvodnenie: ------------ Národná doména SK patrí Slovenskej 
republike a je základným stavebným kameňom slovenského internetu. Je 
používaná nielen súkromným, ale i verejným sektorom, a to vrátane štátnych 
elektronických služieb poskytovaných občanom. Doména SK má dopad na 
všetky aspekty života občanov Slovenskej republiky. Subjekty pôsobiace v rámci 
Slovenskej republiky pri svojej činnosti doménu .SK používajú. V mnohých 
prípadoch ide o služby, ktoré okrem internetu nemajú žiadnu inú alternatívu. 
Je preto nevyhnutné zabezpečiť stabilnú a bezporuchovú prevádzku 
internetovej infraštruktúry, vrátane národnej domény .SK. Elektronické služby 
sa používajú na dennej báze a ich potenciálny výpadok by mal ďalekosiahle 
nepriaznivé až fatálne dôsledky na fungovanie celej našej spoločnosti. 
Neexistuje iná slovenská národná doména. Doména .SK je len jedna, a preto je 
nutné i vhodné, aby jej správa bola náležite upravená zákonom. Tým jej bude 
poskytnutý legitímny právny rámec nateraz aj do budúcnosti. Zároveň je nutné 
starostlivo vybrať správcu i prevádzkovateľa domény .SK vzhľadom na uvedené 
okolnosti a potreby. Súčasným správcom domény .SK je súkromná spoločnosť 
SK-NIC, a.s. Vo svete národných domén (ccTLD) ide o netypický model 
fungovania. Národná doména sa iných krajinách považuje za verejný statok a 
obvykle jej prevádzku zabezpečuje štátom zriadená organizácia, tak ako je 
navrhnuté v tejto pripomienke. Súčasný správca domény .SK spoločnosť SK-NIC, 

Vaša pripomienka bola 
akceptovaná, doplnené 

úplnene nové ustanovenie, 
že ak národná doména 

nebude môcť zabezpečiť 
riadne fungovanie,"správu 
preberá NBU", na finálnom 
texte sa však ešte pracuje, 

znenie bude reflektovať 
Vašu pripomienku. 


