Kontrolná komisia SŠZ, kontrolor@chess.sk, číslo konania: MS-1-1-250618

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
(v zmysle § 14 ods. 1 písm. a/ zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov)
Pôvod podnetu
Kontrolná komisia (KK) SŠZ vykonala kontrolu z vlastnej iniciatívy.
KK SŠZ dostala e-mail od XXXXX (vylúčeného člena SŠZ) zo dňa 4.8.2017, v ktorom sa
domáhal zrušenia banu používateľovi s nickom "Lubochess". Aj napriek tomu, že podnet bol
podaný osobou taxatívne nevymenovanou v §14 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, KK SŠZ považovala informácie obsiahnuté v podnete
za relevantné, a preto začala kontrolnú činnosť z vlastnej iniciatívy.
Konanie je vedené pod identifikačným číslom: MS-1-1-250618.
Predmet kontroly
Zrušenie udelenia banu užívateľovi "Lubochess" na Diskusnom fóre SŠZ.
Zistenia
1. VV SŠZ prijal dňa 15.7.2017 na zasadnutí v Banskej Štiavnici Úlohu:
Úloha 03-04-2017
Predseda komisie IT XXXXX zruší prístupové práva XXXXX (vylúčeného člena SŠZ) na
stránke www.chess.sk, a odstráni konto LuboChess z diskusného fóra SŠZ z dôvodu
podozrenia, že toto konto patrí vylúčenému členovi SŠZ. Pri ďalšom podozrení, že tento
vylúčený člen sa pokúsi vytvoriť nové kontá na forum.chess.sk, zamedziť ich používaniu.
Termín a zodpovednosť: 30.7. 2017, XXXXX.
2. Podľa čl. 3 Pravidiel fóra platných v čase prijatia Úlohy 03-04-2017:
Sankcie sa udeľujú administrátorom alebo moderátorom za porušovanie pravidiel. Pri výbere
sankcie sa berie ohľad na závažnosť porušenia pravidiel a na to, či ide o porušenie prvé,
druhé, tretie, ..., často opakované. Taktiež sa prihliada na to, do akej miery porušenie
pravidiel narúša diskusiu, napr. je rozdiel medzi skrytým osobným útokom v príspevku k téme
a osobným útokom v príspevku, ktorého jediný cieľ bolo niekoho osočiť. Môže byť udelená
jedna alebo viacero z uvedených sankcií:
1. Napomenutie
2. Oddelenie/presunutie príspevku do novej/inej témy
3. Zmazanie príspevku
4. Dočasný ban (3 dni – 3 týždne)
5. Trvalý ban
3. Registrovanie užívateľského konta na fóre je podmienené súhlasom s podmienkami:
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Vstupom na “forum.chess.sk” (ďalej len “my”, “nás”, “náš”, “forum.chess.sk”,
“http://forum.chess.sk”) súhlasíte s právnym vymedzením nasledujúcich podmienok. Ak
nesúhlasíte s právnym vymedzením všetkých nasledujúcich podmienok, potom prosím,
nevstupujte a/alebo nepoužívajte “forum.chess.sk”. Tieto podmienky môžeme kedykoľvek
zmeniť a urobíme všetko preto, aby sme Vás informovali o týchto zmenách, avšak bude
rozumné, ak tieto podmienky budete pravidelne kontrolovať počas používania
“forum.chess.sk”, pretože musíte súhlasiť s každou zmenou týchto podmienok, ktoré budú
aktualizované a/alebo upravené.
Naše fórum beží na systéme phpBB (ďalej len “oni”, “im”, “ich”, “phpBB softvér”,
“www.phpbb.com”, “phpBB Group”, “Tím phpBB”), čo je elektronický konferenčný systém
vydávaný pod “General Public License (Všeobecnou zverejňovacou licenciou)” (ďalej len
“GPL”) a ktorý môže byť stiahnutý z www.phpbb.com. Softvér phpBB umožňuje internetové
diskusie, phpBB Group nie je zodpovedná za to, čo môžeme a/alebo nemôžeme v rámci
povoleného obsahu a/alebo správy. Pre ďalšie informácie o phpBB, navštívte, prosím:
http://www.phpbb.com/.
Súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadne urážlivé, obscénne, vulgárne, ohováracie,
nenávistné, výhražné, sexuálne orientované príspevky alebo posielať akýkoľvek iný materiál,
ktorý môže porušovať ktorékoľvek zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate Vy či v ktorej sa
nachádza “forum.chess.sk” alebo medzinárodné právo. Takéto konanie môže viesť k
okamžitému a trvalému vylúčeniu, s upozornením Vášho poskytovateľa internetového
pripojenia, ak sa budeme domnievať, že to bude od nás požadované. IP adresa všetkých
Vašich príspevkov je zaznamenávaná na pomoc vo vymožiteľnosti týchto podmienok.
Súhlasíte s tým, že “forum.chess.sk” má právo kedykoľvek odstrániť, upraviť, presunúť alebo
uzamknúť ktorúkoľvek tému, ktorá by porušovala tieto podmienky. Ako používateľ súhlasíte s
ukladaním do databázy akejkoľvek informácie, ktorú vložíte. Hoci táto informácia nebude
zverejnená/poskytnutá žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu, ani “forum.chess.sk” ani
phpBB nenesú zodpovednosť za akýkoľvek pokus o prienik (hacking), ktorý môže viesť k
zneužitiu týchto údajov.
Ďalej je potrebné zadať používateľské meno, heslo, e-mailovú adresu, vyplniť údaj o počte
veľmajstrov a opísať potvrdzujúci kód.
Nikde v pravidlách sa neuvádza, že by na fórum smel prispievať jedine člen SŠZ.
Vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia
Kontrolnou činnosťou bolo zistené, že členstvo v SŠZ nie je podmienkou na vznik ani trvanie
práva prispievať na Diskusné fórum SŠZ. Otázka, či konto "Lubochess" patrí vylúčenému
členovi SŠZ, je preto irelevantná.
Výkonnému výboru odporúčame zrušiť užívateľovi "Lubochess" udelený ban.
Lehota na vyjadrenie k zisteným nedostatkom
Najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia tejto správy. Vyjadrenie zašlite
elektronickou formou na adresu kontrolor@chess.sk a do predmetu správy uveďte
identifikačné číslo konania: MS-1-1-250618.
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Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
Najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia tejto správy.
Deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti
Kontrolná činnosť sa začala 25.6.2018 a skončila 29.7.2018.
Správu vypracoval v Bratislave dňa 3.8.2018: Martin Sklár, člen KK SŠZ, nar. XX.YY.ZZZZ
Vyjadrenie kontrolóra SŠZ Jána Sáňku (nar. XX.YY.ZZZZ) zo dňa 4.8.2018: súhlasím

3

