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SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI  

  
 

Kontrolór Slovenského šachového zväzu (SŠZ) vykonal kontrolu k podnetu osoby s 

príslušnosťou k športovej organizácii v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o 

športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

  

Čl.1  Pôvod podnetu  

  

Kontrolór SŠZ prijal e-mailom podnet od člena SŠZ Michala Vrbu zo dňa 29.11.2019, ktorý je 

uvedený v prílohe. 

Správa o kontrolnej činnosti je vedená pod identifikačným číslom: JS-5-3-301119. 

 

  

Čl.2 Predmet kontroly  

  

Predmetom kontroly  je citujem „anulovanie elektronického hlasovania E-0056-2019 VV SŠZ 

zo dňa 21.10.2019“. 

 

  

Čl.3 Zistenia  

  

1) VV SŠZ schválil v elektronickom hlasovaní uznesenie s názvom „Zrušenie verejného prístupu 

diskusného fóra na stránke www.chess.sk“, ktoré bolo zverejnené dňa 21.10.2019: 

 

Označenie: E-0056-2019 

Predložil/a: Marek Zelnický 

Vydal: SŠZ Výkonný výbor 

Dátum zverejnenia: 21.10.2019 05:59 

----------------------------------------------------- 

Text uznesenia: 

VV SŠZ v záujme ochrany pred neprimeranými zásahmi do práva na  ochranu  osobnosti, súkromia a 

osobných údajov členov SŠZ a ďalších  dotknutých osôb (sympatizantov, sponzorov, rodičov a i.),  

dňom nadobudnutia účinnosti uznesenia ruší verejne prístupnú sekciu Diskusného fóra  

prevádzkovanú na webovom sídle SŠZ.  Pre členov Najvyššieho orgánu Fórum zostane prístupné po 

ich  prihlásení na stránku www.chess.sk. 

---------------------------------------------------- 

Hlasovali za: 4 

Hlasovali proti: 1 

Zdržali sa: 2 

---------------------------------------------------- 

Celkový výsledok: Uznesenie schválené 

---------------------------------------------------- 
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Komentáre k hlasovaniu: 

Alexander Riabov: Je nutné dať na misku váh negatíva aj pozitíva existencie diskusného fóra. 

Napriek negatívam som zástancom toho, že takáto diskusia by mala existovať. 

  

2) Diskusné fórum obsahovalo aj napr. informácie o prebiehajúcich turnajoch reprezentantoch SŠZ, 

ktoré boli uvádzané aj na webovej stránke www.chess.sk. 

3) Webovým sídlom sa rozumie ucelený súbor webových stránok v správe jednej osoby, pričom 

webové sídlo má pridelenú najmenej jednu doménu. 

4) Obe domény (forum.chess.sk a chess.sk) sú vlastníctvom SŠZ, ktorý je aj ich prevádzkovateľom. 

Vlastník je osoba, ktorá doménu vlastní a je zapísaná v centrálnych registroch. Tá pravidelne 

(ročne) uhrádza poplatok za existenciu domény. Na nižšie uvedenom linku je možné zistiť 

vlastníka domény. 

https://www.hostcreators.sk/hostcreators/kniznica/vlastnik-domeny.html 

5) Neexistuje žiadny dokument SŠZ, ktorý by nariaďoval ktorémukoľvek orgánu SŠZ pred 

zrušením diskusného fóra diskutovať o jeho zrušení. 

6) V zmysle § 11 ods. 2 Stanov SŠZ, počet členov Výkonného výboru na príslušné obdobie stanoví 

Konferencia. Konferencia stanovila 7 členov VV SŠZ. 

7) V zmysle § 11 ods. 4 Stanov SŠZ uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných členov VV SSŽ. 

8) V zmysle čl.5 ods. 1 písm. b) Smernici o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním, 

hlasovanie per rollam je platené, ak sa hlasovania v určenej lehote zúčastnila nadpolovičná 

väčšina všetkých členov orgánu zväzu zaslaním jednoznačnej odpovede obsahujúcej jednu z 

ponúkaných možností bez pripomienok, podmienok a výhrad. 

9) Členovia Výkonného výboru zabezpečujú plnenie úloh v rôznych oblastiach a v  zmysle § 11 

ods. 2. písm. k) Stanov SŠZ aj v oblasti komunikácie s verejnosťou. 

10) V zmysle čl.3 ods. 2 Smernici o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním, predkladateľ v 

predloženom návrhu presne definuje jednotlivé možnosti hlasovania o rozhodnutí vo veci 

formou: 

a) za - proti - zdržiavam sa, 

b) schvaľujem - neschvaľujem - zdržiavam sa. 

11) V zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 Stanov SŠZ, VV SŠZ zriadil na pomoc pri výkone svojich 

právomoci a riešení problémov aj mediálnu komisiu. 

12) V zmysle § 18 ods. 3 Stanov SŠZ, aj VV SŠZ je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou 

starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných orgánov 

národného športového zväzu, ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie 

zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom. 

13) VV SŠZ poveril úlohou 03-03-2019 A.Riabova, okrem iného, o predloženie návrhu na zloženie 

mediálnej komisie do 31.07.2019, ktorý nebol splnený. Kontrolór SŠZ upozornil na nesplnenie 

aj tejto úlohy na zasadnutí VV SŠZ dňa 28.9.2019, kde bol termín bol do 30.11.2019. Dňa 

2.12.2019 opätovne kontrolór SŠZ upozornil na nesplnený termín aj tejto úlohy a odporučil 

splnenie úloh v čo najkratšom čase. 

 

 

Čl.4 Vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia  

 

https://www.hostcreators.sk/hostcreators/kniznica/vlastnik-domeny.html
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K jednotlivým trom dôvodom uvedených v podnete (príloha), prečo zrušiť uznesenie a prečo obnoviť 

diskusné forum SŠZ konštatujem, že v zmysle čl.3 ods. 2 až 5 tejto správy neboli zo strany VV SŠZ 

porušené žiadne právne predpisy ani interné predpisy SŠZ. 

 

Rozhodnutie, resp. schválenie uznesenia 4 členmi VV SŠZ je v zmysle čl.3 ods. 6 až 8 tejto správy 

platné vrátane toho, že o zrušení diskusného fóra mohol VV SŠZ v zmysle čl.3 ods. 9 tejto správy 

rozhodnúť. 

 

Zdržanie sa hlasovania ktoréhokoľvek člena VV SŠZ je v zmysle čl.3 ods.10 tejto správy možné, 

nakoľko je jednou z možností pri ktoromkoľvek hlasovaní. 

 

Nakoľko mediálna komisia ešte nemá nových členov (má iba predsedu a jedného neaktívneho člena), 

VV SŠZ nemá možnosť plne využiť kompetenciu tejto komisie. Na druhej strane, predseda mediálnej 

komisie vyjadril svoj názor v komunikáciách pred uznesením a predovšetkým v danom uznesení, čím 

je vyjadrený názor tejto komisie.  

 

Rozhodnutie kontrolóra SŠZ k podanému podnetu je nasledovné: 

a) schválené uznesenie E-0056-2019 je platné, 

b) VV SŠZ pri hlasovaní neporušil žiadne právne predpisy ani interné predpisy SŠZ. 

 

  

Čl.5 Lehota na vyjadrenie k zisteným nedostatkom   

  

Nakoľko kontrolór SŠZ nezistil žiadne nedostatky, neukladá žiadnu lehotu a správu o kontrolnej 

činnosti považuje za ukončenú. 

 

  

Čl.6 Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov  

 

Nakoľko kontrolór SŠZ nezistil žiadne nedostatky, neukladá žiadnu lehotu a správu o kontrolnej 

činnosti považuje za ukončenú. 

  

 

Čl.7 Deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti  

  

Kontrolná činnosť sa začala 30.11.2019 a skončila 19.12.2019.  

Správu vypracoval v Detve dňa 19.12.2019: Ján Sáňka, nar.XX.YY.ZZZZ, kontrolór SŠZ. 

Vyjadrenie člena KK SŠZ Martina Sklára, nar.06.08.1984 zo dňa 19.12.2019: bez pripomienok. 

Vyjadrenie člena KK SŠZ Štefana Marsinu, nar. 22.06.1950 zo dňa 19.12.2019: bez 

pripomienok. 

 

 

Prílohy: Podnet 



Pre: Kontrolná komisia Slovenského šachového zväzu 

 

 

Podnet vo veci elektronického hlasovania VV SŠZ “E-0056-2019”. 

 

Obraciam sa na Kontrolnú komisiu s podnetom na anulovanie elektronického hlasovania E-

0056-2019 VV SŠZ zo dňa 21.10.2019: 

 

Odôvodnenie podnetu: 

Prečo zrušiť uznesenie a prečo obnoviť diskusné forum SŠZ: 

 

1. Diskusné fórum (DF) (pokiaľ si pamätám) bolo zriadené a fungovalo od roku 2008, 

čím “prežilo” 5 volebných období vedenia SŠZ. Nachádzalo sa na ňom tisícky 

príspevkov, ktoré boli kategorizované a obsahovali množstvo informácií, ktoré sa 

nenachádzajú na žiadnom inom mieste. 

2. DF SŠZ nebolo nikdy implementovanou súčasťou stránky chess.sk ale fungovalo na 

samostatnej adrese forum.chess.sk 

3. DF bolo zrušené bez predchádzajúcej diskusie na samotnom DF 

 

Je pravdou, že na DF sa objavovalo množstvo zavádzajúcich, niekedy klamlivých či urážlivých 

príspevkov. Tak, ako tomu býva na každom diskusnom fóre. Vedenie malo možnosť blokovať 

užívateľov, ktorí nedodržiavali pravidlá DF a túto možnosť aj v minulosti využili. Taktiež DF 

umožňovalo príspevky mazať alebo v prípade potreby nevhodné slová hviezdičkovať. 

 

Je pre mňa nepochopiteľné, keď o jedinom možnom verejnom priestore SŠZ, v ktorom sa 

mohol vyjadriť ktokoľvek (v drvivej väčšine z radov šachistov), či pridať svoj názor alebo 

upozornenie, rozhodnú podľa hlasovania štyria ľudia. 

 

Takýto počin považujem za maximálnu aroganciu moci a nezáujmu o veci verejné. Úplný 

vrchol arogancie vnímam, ak sa niektorí členovia vedenia pri hlasovaní zdržia. Tým z môjho 

pohľadu dávajú najavo nielen svoju nadradenosť z pozície moci, ale aj absolútny nezáujem o 

veci, o ktorých by mali rozhodovať. 

 

Ako to už býva “dobrým” zvykom, v Najvyššom orgáne sa zrejme nepohol ani lístok po 

tomto hlasovaní. Práve Najvyšší orgán by mal dohliadať na fungovanie VV SŠZ. A to ešte 

pred rokom, predseda Najvyššieho orgánu, trval na čo najrýchlejšom zriadení samostatnej 

podsekcie v DF, výlučne pre členov Najvyššieho orgánu.  

 

 

 

 



Text uznesenia: 

 

Označenie: E-0056-2019 

Predložil/a: Marek Zelnický 

Vydal: SŠZ Výkonný výbor 

Dátum zverejnenia: 21.10.2019 05:59 

 
Text uznesenia 

VV SŠZ v záujme ochrany pred neprimeranými zásahmi do práva na  ochranu  osobnosti, 

súkromia a osobných údajov členov SŠZ a ďalších  dotknutých osôb (sympatizantov, 

sponzorov, rodičov a i.),  dňom nadobudnutia  účinnosti uznesenia ruší verejne prístupnú 

sekciu Diskusného  fóra  prevádzkovanú na webovom sídle SŠZ.  Pre členov Najvyššieho 

orgánu Fórum zostane prístupné po ich  prihlásení na stránku www.chess.sk 

 
Hlasovali za: 4 

Hlasovali proti: 1 

Zdržali sa: 2 

 
Celkový výsledok: Uznesenie schválené 

 
Komentáre k hlasovaniu: 

Alexander Riabov: Je nutné dať na misku váh negatíva aj pozitíva existencie diskusného fóra. 

Napriek negatívam som zástancom toho, že takáto diskusia by mala existovať. 

 

 

 

Michal Vrba, člen Slovenského šachového zväzu 

V Bratislave dňa 29.11.2019 

 

http://www.chess.sk/

