Slovenský šachový zväz
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky

Zápisnica zo spoločného rokovania komisií ku stratégii správy diskusného fóra
SŠZ zo dňa 14.10.2015 v Bratislave
Prítomní:
Komisia informačných technológií: Ondrej Danada (predseda)
Etická komisia: Ladislav Šipeky (predseda)
Výkonný výbor: Alexander Riabov (člen zodpovedný za marketingovú komunikáciu a
legislatívu)
Program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod a predstavenie postavenia dotknutých komisií
Miera zasahovania do diskusie mazaním príspevkov
Dopady príspevkov na dobré meno Slovenského šachového zväzu
Anonymita, duplicitné registrácie a obchádzanie opatrení
Právo na ochranu súkromia a právo verejnej kontroly

K bodu 1 – Úvod a predstavenie podstavenia dotknutých komisií
Predseda etickej komisie, Ladislav Šipeky, privítal prítomných na rokovaní dotknutých komisií
k téme diskusného fóra v Bratislave a zároveň predstavil Etickú komisiu. V rámci jej predstavenia
upozornil na skutočnosť, že komisia ešte nemá schválený štatút a oporu pre jednu z jej
plánovaných kompetencií viesť disciplinárne konania v prvom stupni je potrebné zapracovať do
Stanov SŠZ.
V rámci stratégie pre správu diskusného fóra bolo diskutovaných viacero nižšie uvedených tém,
pričom ku každej boli na základe diskusie prijaté ako závery k nim uvedené opatrenia.
K bodu 2 – Miera zasahovania do diskusie mazaním príspevkov
Hlavným princípom diskusného fóra je pluralita názorov, ktorých vyjadreniu sa nebude brániť za
predpokladu, že budú formulované slušným spôsobom, v súlade s právnymi predpismi SR
a nebudú hrubým spôsobom porušovať pravidlá fóra, napr. vyjadrovaním názorov na politiku.
V súlade s týmto princípom sa bude robiť minimum zásahov mazaním príspevkov. Príspevky sa
budú mazať spôsobom takým, aby bolo zdokumentované, čo a prečo bolo zmazané.
K bodu 3 – Dopady príspevkov na dobré meno Slovenského šachového zväzu
Zverejnenie niektorých príspevkov obsahujúcich napríklad klamlivé informácie a krivé obvinenia
funkcionárov môže poškodzovať dobré meno alebo záujmy Slovenského šachového zväzu.
V súlade s prechádzajúcim bodom, nie je cieľom robiť cenzúru a keďže je ťažké nájsť ostrú
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hranicu, kde ide o nevinnú kritiku a kde už ide o cielené urážanie a ohováranie, všetky diskusie
o vedení zväzu budú sústredené v jednej skupine tém Vedenie SŠZ, a tá bude prístupná iba pre
registrovaných používateľov. V prípade, že takéto diskusie vzniknú aj na iných miestach, budú
priebežne presúvané.
K bodu 4 – Anonymita, duplicitné registrácie a obchádzania opatrení
Jedným zo základných demokratických princípov je tajná voľba. Jej účelom je zabezpečiť, aby
nikto nemohol byť postihovaný za svoje názory. Z rovnakých dôvodov bude aj naďalej umožnená
anonymná diskusia, samozrejme pri dodržiavaní pravidiel.
Každý diskutujúci môže používať iba jedno používateľské konto. Je prísne zakázané obchádzať
opatrenia uložené administrátorom, napríklad novou registráciou. Takéto prípady budú riešené
dostupnými technickými opatreniami. V prípade, že niekto pod svojim používateľským účtom
vkladá príspevok, v ktorom prezentuje názory tretej osoby, nezbavuje sa zodpovednosti za
vkladaný príspevok.
K bodu 5 – Právo na ochranu súkromia a právo verejnej kontroly
K diskusii, v ktorej bolo treba určiť hranicu medzi ochranou osobnosti a verejnou kontrolou, sa
prijal záver, že každý člen SŠZ, ktorý nevykonával v aktuálnom ani predchádzajúcich dvoch
volebných obdobiach funkciu volenú konferenciou SŠZ ani nikdy nebol štatutárom SŠZ, má
právo požiadať o automatické skrývanie svojho priezviska automatizovanými technickými
prostriedkami. Súčasní aj bývalí funkcionári SŠZ sú povinní strpieť určitú mieru verejnej kontroly
a kritiky, čím nie je dotknuté ich právo žiadať o zmazanie príspevku, ktorý bol vložený v rozpore
s právnymi predpismi SR.
V Bratislave, 13. 02. 2016

Bc. Ondrej Danada
Predseda komisie IT SŠZ
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