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NÁVRH UZNESENIA
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
berie na vedomie
informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves.

INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH
1. Interpelácia poslanca: JUDr. Petra Hudáková
Predmet interpelácie: Pravidlá moderovania diskusií na oficiálnych stránkach / profiloch
MČ KV na sociálnych sieťach, blokovania (účtov) diskutujúcich, skrývania príspevkov.
Vybavenie interpelácie:
1. Aké sú pravidlá úradu ohľadne úplného zablokovania účtov ako aj skrývania komentárov
diskutujúcich osôb, podľa ktorého osoby moderujúce diskusie postupujú?
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves si vyhradzuje právo na moderovanie diskusie na svojom
profile. V prípade, že je komentár vulgárny, nekonštruktívny, znevažujúci ľudskú dôstojnosť,
hanlivý, netolerantný k menšinám, nekorešponduje s nastolenou témou, alebo jeho autorom je
užívateľ s fiktívnym menom, komentár je skrytý alebo zmazaný. Karlova Ves víta akúkoľvek
vecnú diskusiu na nastoľované témy.
2. Ktorí zamestnanci úradu (ktoré oddelenie), prípadne iné (externé) osoby majú kompetencie
k úplnému zablokovaniu účtov alebo skrývaniu komentárov diskutujúcich osôb?
Administrátorské alebo editorské oprávnenie má 6 osôb.
3. Aké je znenie interného predpisu, ktorý obsahuje pravidlá k úplnému zablokovaniu účtov a
skrývaniu komentárov diskutujúcich osôb, podľa ktorého moderujúce osoby postupujú?
Potrebu tohto kroku individuálne zvažuje administrátor alebo editor.
4. Na ako dlho dochádza k zablokovaniu účtov jednotlivých diskutujúcich?
Viď odpoveď na otázku č. 3
5. Kam (na koho) sa majú osoby oficiálne obrátiť so žiadosťou ohľadom dôvodov zablokovania
ich účtu alebo skrytiu komentára na oficiálnej stránke MČ Karlova Ves na sociálnej sieti
Facebook?
Formou žiadosti je možné požiadať o preskúmanie dôvodu zablokovania prostredníctvom
písomnej či elektronickej adresy, ktorá je zverejnená na webstránke MČ Bratislava-Karlova
Ves.
6. Kam (na koho) sa majú osoby oficiálne obrátiť so žiadosťou ohľadom zrevidovania
rozhodnutia o zablokovaní ich účtu alebo skrytí komentára na oficiálnej stránke MČ Karlova
Ves na sociálnej sieti Facebook.?
Viď odpoveď na otázku č. 5
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