
SPRÁVA  O  KONTROLNEJ  ČINNOSTI 
( v zmysle § 14 odst. 9 Zákona o športe ) 

 

 

Pôvod podnetu: 

4.2.2018 elektronickou poštou od p. Vrbu. 

 

 

Predmet kontroly: 

Zablokovanie užívateľského konta členovi SŠZ Michalovi Vrbovi, užívateľské meno "Michal 
Vrba" 

 
 

Zistenia:  
 
Vyjadrenie p. Vrbu: 
 
Koncom januára mi prestalo fungovať prihlasovacie konto na hlavnej stránke chess.sk s 
možnosťou pridávania súborov do kalendára stránky ako aj pridávania článkov na stránku 
chess.sk. 
 
Zo sekretariátu SŠZ mi prišla 1.2.2018 nasledovná správa: 
"Napriek viacerym predchadzajucim poruseniam pravidiel publikovaniana chess.sk nedoslo 
ani pri vsetke jdobrej voli spravcu a vlastnika obsahu chess.sk k naprave konani, ale naopak 
k ich dalsiemu pokracovaniu, a tak v zmysle uvedenych pravidiel doslo k zablokovaniu kont a 
osob, ktore tietopravidla opakovane porusovali. Opatovna registracia je v rozpore s tymto 
napravnym opatrenim. 
 
Zverejnenim videa na hlavnej zvazovej stranke bola nielen zosmiesnena vyznamna navsteva 
niekdajsieho Majstra sveta v sachu Anatolija Karpova v audiencii predsedu Narodnejrady 
Slovenskej republiky, ale zaroven bolo meno Slovenskeho sachoveho zvazu vystavenemu 
hrozbe urazky vyznamneho verejneho cinitela, nepriamo cez ministerstvo skolstva aj 
najdolezitejsieho partnera zvazu. Kedze slo v poradi uz o viacnasobne porusenie 
Pravidielpublikovania na oficialnej stranke a doterajsie podobne ukony znamenali pre zvaz 
materialne straty na sponzorskych prispevkoch  z dovodu sebaprezentacie urcitych osob na 
ukorostatnych clenov zvazu, bolo nutene prikrocit k postupu, ktore tieto Pravidla publikovania 
uvadzaju a osobam porusujucim pravidla zamedzit pristup pre dalsie publikovanie. 
 
Verime, ze toto napravne opatrenie vo Vas vzbudi uvedomenie si svojho neprijatelneho 
konania. Nateraz je opatovna registracia dotknutych osob vylucena." 
 
 



 
Moje námietky k uvedenému: 
- nie som si vedomý žiadnych predchádzajúcich porušení pravidiel publikovania na chess.sk. 
Nikdy v minulosti mi neprišlo žiadne upozornenie. 
- nie som si vedomý, že by som svojím súkromným účtom Michal Vrba zverejnil video v 
zmysle vyššie uvedeného. Neviem o aké video sa jedná, v správe zo sekretariátu sa 
neuvádza. 
 
Z uvedeného popisu sa môžem domievať, že ide o video: 
    https://www.youtube.com/watch?v=JfUlFVddx8Y . Na predmetnom videu sa nikde 
nenachádza moja osoba. Z toho, čo mi je známe, bolo video publikované prostredníctvom 
účtu "bratislavskasachovaakademia". K tomuto účtu majú prístup viaceré osoby a ako 
predseda Bratislavskej šachovej akadémie ma mrzí, pokiaľ video pôsobilo neprístojne. Na 
druhú stranu však odmietam jeho automatické spájanie s mojou osobou na základe 
domienky správcu všetkých stránok SŠZ. Môžem sa však mýliť a mohlo ísť o iné video. 
  
 
- z čoho vyplíva, že p. Vrba nemá s tvorbou a prezentáciou daného videa nič spoločné 
  
 
Pravidlá publikovania článkov na titulnej stránke: 
 
V prípade porušenia týchto pravidel nasleduje zo strany sekretariátu mailové upozornenie 
autorovi článku a zmazanie článku. Při opätovnom porušení pravidel dôjde k zrušeniu 
registrácie a prípad sa postúpi na riešenie na disciplinárny orgán. 
 
 
KK za učelom zistenia, kto publikoval video ChessCream vol. 6 požiadala sekretariát SŠZ o 
súčinnosť – list je prílohou správy o kontrolnej činnosti. 
 
Zo sekretariátu prišla mailom odpoveď: 
 
Zdravim, 
 
    bohuzial o tomto clanku vela nevieme povedat, kedze jako vravim bol  
zmazany poctivo. 
    nove clankysa uz nemazu takze v buducnosti uz budeme vediet povedat 
taketo info aj konkretne co ten clanok obsahoval 
 
    predchadzajuceclanky s nazvom "chesscream" bol vydany vzdy 
uzivatelom 
    uzivatel 224 je bratislavskasachovaakademia s emailom 
sachovaakademia@gmail.com , uzivatel je od 5.1.2018zakazany 
 
--- 
S pozdravom 
Vladimír Szűcs 
sekretariát SŠZ 
0903 363 993 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JfUlFVddx8Y


- Na základe vyjadrenia sekretariátu sa nepodarilo jednoznačne preukázať, že video zverejnil 
používateľ Michal Vrba, aj keď sa to javí jako veľmi pravdepodobné. Slovenský šachový zväz 
 neuniesol dôkazné bremeno, a preto KK rozhodla tak, jako je uvedené vo výrokovej časti. 
 
K vyjadreniu p. Riabova k zisteným nedostatkom: 
 
§14 odst. 9 Zákona o športe: 
 
(9) O výsledku kontrolnej činnosti vypracuje kontrolór správu o kontrolnej činnosti v lehote do 
desiatich dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti bez 
podnetu sa správa vyhotovuje, ak bol zistený závažný nedostatok. Správu o kontrolnej 
činnosti vykonanej na základe podnetu po jej prerokovaní s osobou, ktorej činnosť bola 
predmetom kontroly, kontrolór bezodkladne zašle orgánu alebo osobe, ktorá dala podnet na 
vykonanie odbornej kontroly. 

 
 

Vyhodnotenie a navrhnuté opatrenie: 
 

     Podnetu Michala Vrbu zo 4.2.2018 sa vyhovuje a sekretariátu SŠZ sa odporúča opätovné 
aktivovanie konta  "Michal Vrba". 
  
 
  

Vyjadrenie k zisteným nedostatkom: 
 

p. Riabov: 
 
    Pokiaľ  Michal Vrba vyhlási, že video chess cream o podujatí s A. Karpovom nevytváral a 
nemá s ním a s jeho publikáciou nič spoločné, tak jeho vyhlásenie na svoju 
vlastnú  česť  bude myslím  dostatočné ako dôkaz. 
Takéto vyjadrenie v jeho podnete je? 

    Na stránke  BŠA http://sachovaakademia.sk/dakujeme/ sa píše: "podporíte jedinečné 
projekty, ktoré presiahli už aj hranice Slovenska . šachovú reláciu CHESS CREAM a ďalšie ", 
na stránke   http://sachovaakademia.sk/  sa píše, že Michal Vrba je riaditeľom 
Bratislavskej šachovej akadémie. 

   Nakoľko je to  " vysoko pravdepodobné" , ako konštatuje v správe aj samotná KK, 
prechádza dôkazné bremeno na  vyvrátenie uvedených súvislostí na jeho stranu. 

 .Prosím preveriť tieto informácie u podávateľa podnetu. 

 
 
 

Lehota na splnenie opatrení: 
 

Tri dni od doručenia na sekretariát. 
 
 

 
 

http://sachovaakademia.sk/dakujeme/
https://www.youtube.com/watch?v=JfUlFVddx8Y&index=6&list=PLi6UHcjvrHYKOePiK18-f3Nw_j4CAjrYm
http://sachovaakademia.sk/


 
Záver 

 
Kontrolná činnosť bola začatá 4.2.2018  a ukončená 18.2.2018         . 

 
 
 
Bílkove Humence dňa19.2.2018 
 
 
 
 
                                                                                          Rastislav Nemečkay 
                                                                                      kontrolór SŠZ 
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