
Vnútorný predpis č. 3 

ktorým sa ustanovujú podmienky účasti členov a sympatizantov, pravidlá komunikácie a okruh tém 

na internetovej konferencii a webových sídlach Združenia občanov miest a obcí Slovenska 

 

Článok 1 

Podmienky účasti a zaradenie do konferencie 

1. Internetová konferencia Združenia občanov miest  a obcí Slovenska (ďalej len „OZ“) je 

zriadená pre účely efektívnej pracovnej komunikácie členov a registrovaných sympatizantov 

OZ. 

2. Účastníkom konferencie sa stáva každý nový člen OZ. V prípade registrovaného sympatizanta 

platí, že bude zapojený v prípade, ak ho navrhne niektorý z členov konferencie a ak nikto zo 

zapojených členov nevznesie po dobu 3 dní námietku voči zapojeniu. Žiadosti účastníka 

o odpojenie z konferencie sa vyhovuje bezodkladne. 

3. Účastníci konferencie dodržiavajú bezpečnostné komunikačné štandardy a princípy 

predbežnej obozretnosti a diskrétnosti.  

4. Zneužitie informácií z konferencie je nežiadúce. 

 

Článok 2 

Okruh diskusných tém 

1. Konferencia je tematicky určená výhradne na konzultovanie problémov územnej samosprávy 

vo všeobecnosti a  na riešenie konkrétnych situácií zo samosprávnej praxe. 

2. Okrem vlastných názorov je možné publikovať v danej téme aj prevzaté články a materiál 

týkajúci sa danej témy.  Za dodržiavanie autorskoprávnej ochrany preberaných materiálov 

znáša zodpovednosť účastník konferencie, nie OZ. 

 

Článok 3 

Pravidlá diskusie - Kódex účastníka konferencie 

1. Konferencia je neverejná, jej archív je dostupný iba zaregistrovaným členom. Výroky a 

dialógy z konferencie je možné zverejniť mimo konferencie iba s výslovným súhlasom autora 

výroku alebo autorov dialógu. 

2. Do konferencie sa posielajú  iba správy a informácie, ktoré slúžia napĺňaniu jej účelu. 

3.  Účastníci sa držia témy a reagujú k veci. Vyhýbajú sa posielaniu zbytočných správ a reakcií a 

snažia sa používať slušný jazyk.  Nepoužívajú  sa vulgarizmy, nadávky,  osočovanie 

a nenávistné prejavy. Osobné správy sa posielajú  priamo adresátovi, a nie cestou 

konferencie. Komerčné reklamy sú neprípustné.  

4. Pri reakcii (odpovedi) sa z pôvodnej správy vymaže všetok zbytočný text. Z pôvodnej správy 

by mali zostať iba tie časti textu, na ktoré sa priamo reaguje. Pripojené súbory sa do 

konferencie posielajú iba vo výnimočných prípadoch, a to len ak obsah pripojených súborov 

sa nedá vložiť priamo do textu správy. Ak sa pri reakcii mení pôvodná téma správy, účastník 

zmení aj text v poli Predmet (alebo Subject:, Re:) tak, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, o čom 

je nová téma. Predmet správy sa nemení bezdôvodne. 



5. Nevytvárajú sa nové e-maily cestou  odpovede na iný e-mail z konferencie a následným 

odmazaním obsahu. (Informácia o pôvodnom e-maile zostáva v hlavičke e-mailu a 

znemožňuje zobrazovanie správ vo vláknach diskusie). Správny postup je: vytvorenie nového, 

prázdneho e-mailu do ktorého sa vloží adresa konferencie. 

6. Neposielajú  sa správy súčasne do konferencie a aj priamo na e-mailové adresy. 

7. Správy sa podpisujú. Cituje sa tak, aby bolo jasné, na koho sa  reaguje. 

8. Právnu zodpovednosť za obsah správy, rozoslanej pomocou konferencie nesie jej autor 

/odosielateľ. 

Článok 4 

Správa konferencie – administrátori 

1. Administrátormi konferencie sú poverení spravidla dvaja členovia Správnej rady  OZ. Každý 

administrátor má právo predložiť v prípade pochybností o nedodržiavaní tohto predpisu na 

jednanie SR OZ návrh  na odpojenie účastníka. SR OZ môže po prejednaní takéhoto návrhu 

odsúhlasiť odpojenie. Tento návrh je možné prerokovať a rozhodnúť aj spôsobom PER 

ROLLAM. 

2. Administrátorov konferencie OZ menuje a odvoláva SR OZ. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Všetky ustanovenia tohto predpisu sa v primeranej miere použijú aj pri prevádzke 

internetovej stránky OZ a všetkých verejných prejavoch na sociálnych sieťach pod hlavičkou 

OZ ZOMOS a klubov OZ ZOMOS. 

 

Prijatím tohto vnútorného predpisu sa ruší Vnútorný predpis č. 4 prijatý Valným zhromaždením  OZ 

dňa 10. apríla 2015. 

 

 

Vnútorný predpis č. 3 bol prijatý dňa 14. 4. 2018. 

 


