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

 

 

Pôvod podnetu: 

22.2.2018 kontaktovala p. Vrbová člena KK p. Sklára 

 

 

Predmet kontroly: 

Udelenie banu p.Vrbovej na diskusnom fóre SŠZ 
 

Zistenia:  
 
 
Vyjadrenie administrátora: 
 
„Čo sa týka toho banu, tak ten bol udelený na základe porušení pravidiel publikácie na fóre SŠZ, 
predovšetkým urážkou osoby politického predstaviteľa, ktorý organizoval podujatie s A. Karpovom. 
Politika a urážky osôb, či politikov na šachové fórum nepatria a nebudú tolerované. Preto príspevok 
publikovaný Michalom Vrbom z nicku mishik, na ktorom vo videu vystupuje i jeho manželka Niki 
Vrbová bol vymazaný a obom osobám bol obmedzený prístup pre ďalšie publikovanie.“ 
 
 
Pravidlá fóra: 
 
Preambula 
Toto fórum je šachové fórum a predmetom diskusie by teda mal byť šach a témy súvisiace so 
šachom. Akékoľvek diskusie nesúvisiace so šachom sú bez súhlasu administrátora alebo moderátora 
neprípustné, je striktne zakázané vyjadrovať svoj názor na politiku, vieru, národnostné, rasové otázky, 
pohlavie či sexuálnu orientáciu. Na dodržiavanie pravidiel dohliadajú administrátori a moderátori, ktorí 
môžu udeliť podľa najlepšieho vlastného úsudku jednu alebo viacero sankcií. Ich výklad sa bude 
posudzovať v súlade s pravidlami slušnosti, zdravého rozumu, a nie rigidne, formalistický s cieľom 
zachovať dynamiku fóra a plynulosť diskusie. Pravidlá sa skladajú z 3 častí: Preambula, články a 
dodatky. Preambula aj články sú nemenné a akákoľvek úprava pravidiel je možná iba vo forme 
dodatkov. 

 
- článok nepublikovala p. Vrbová 
 
 
Vyhodnotenie a navrhnuté opatrenie: 
 
     Na základe zistení bolo preukázané, že video na diskusnom fóre  nezverejnila p. Vrbová a 
v súlade zo zdravým rozumom  nie je možné udeliť ban človeku, ktorý nič proti pravidlám diskusného 
fóra nezverejnil. Navrhujeme obnoviť prístupové p. Vrbovej. 



 
Vyjadrenie k zisteným nedostatkom: 

 
Administrátor p. Bebjak 
 
Pravidlá fóra nehovoria o tom, že ban sa udeľuje iba človeku, ktorý príspevok porušil, ale že sa 
udeľuje za porušenie pravidel. 
 V článku 3 Sankcie sa píše: "Sankcie sa udeľujú administrátorom alebo moderátorom za porušovanie 
pravidiel"  
Ak mám dobre informácie, tak viem, že pán Vrba a pani Vŕbová žijú v jednej domácnosti.  
 
Tvrdí pani Vŕbová, že so zverejnením svojho výstupu na fóre nesúhlasila ? Poukazuje na to vo svojej 
odpovedi Kontrolnej komisií ? Alebo z jej slov vyplýva presný opak ?  
 
Dané video bolo zverejnené aj na iných stránkach, a možno vychádzať práve z toho, že nevedela o 
tom, že práva jej osoby zneužil jej manžel ? Nevidela a nevedela o ich zverejnení ? Sťažuje sa na to ? 
Alebo o tom vedela a práve preto vlastne aj video natočila, akurát o iba zverejnil jej manžel ? Pri 
udelení banu som vychádzal z tejto domnienky a zo správy pani Vŕbovej sa mi tieto predpoklady jej 
vlastnými slovami potvrdili.  
 
Nevidím najmenší rozdiel medzi tým, kto video zverejnil, natoľko z jeho obsahu došlo porušeniu 
pravidiel fóra a v tie v článku sankcií nerozlišujú osoby, ktorým sa sankcie udeľuje na konkrétneho 
zverejniteľa alebo na osobu, ktorá ako hlavná v tomto prípade vystupuje - samotný diskusný príspevok 
totiž nie je napísaný, ale je povedaný na kameru, a to minimálne s jej súhlasom.  
 
Pani Vrbová sa doteraz nikde nesťažovala na zverejniteľa príspevku, je s tým teda stotožnená, čo 
potvrdzuje aj fakt, že ona sama nielenže na to nepoukazuje, ale sa ešte aj sama pýta : " už samotná 
akcia bola politická, tak neviem, ako inak som sa tomu mala venovať". Tieto slová totiž hovoria o tom, 
že príspevok bol uverejnený s jej vedomím a vôbec nenaznačuje tomu, že protestuje proti ich 
zverejneniu a je s ním stotožnená, len ju zaujíma v čom jej zverejnenom vyjadrení bolo zlé - čím sa k 
jeho uverejneniu takýmto spôsobom priznáva a je s ním stotožnená.  
 
Pani Vrbová sa k danému zverejňovaniu nedištancuje, a hlási sa k diskutovanému príspevku. Trvám 
na udelení sankcie v zmysle toho, ako o nej hovoria pravidlá fóra v častí sankcií.  
 
 
 

 
 
 

Lehota na splnenie opatrení: 
 

Do 7 dní od doručenia správy. 
 

 
Záver 

  
Kontrolná činnosť bola začatá 23.2.2018 a ukončená 2.4.2018 

 
 
 
 
Bílkove Humence dňa 9.4.2018 
 
                                                                                          Rastislav Nemečkay 
                                                                                              kontrolór SŠZ                                                    
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