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Príloha č. 1: Vývoj využívania sociálnych sietí na Slovensku

Zdroj: DataReportal1

1 KEMP, Simon. Digital 2022: Slovakia. DATAREPORTAL [online]. 2022, 15.02.2022 [cit. 2022-04-17].
Dostupné z: doi:https://datareportal.com/reports/digital-2022-slovakia



Príloha č. 2: Príklady využitia fotografií počas jednotlivých období:

1. SLEDOVANÉ OBDOBIE

inaugurácia prezidentky

návšteva festivalu
Pohoda

stretnutie s prezidentom
Poľska



2. SLEDOVANÉ OBDOBIE

účasť prezidentky v
diskusnej relácii

vysvietenie
Prezidentského paláca
vo farbách slovenskej

trikolóry na znak
spolupatričnosti

stretnutie s ministrom
obrany



3. SLEDOVANÉ OBDOBIE

pripojenie prezidentky
na online samit

prezidentov
Bukureštskej deviatky

stretnutie s
opatrovateľkami pre

seniorov

Svetový deň včiel



Príloha č. 3: Príklady využitia albumov počas jednotlivých období:

1. SLEDOVANÉ OBDOBIE

Zahraničná
politika:

nástupná návšteva
Maďarska, stretnutie s

prezidentom



2. SLEDOVANÉ OBDOBIE

Významný deň:

uctenie pamiatky
generála M. R. Štefánika



3. SLEDOVANÉ OBDOBIE

Interakcia s
občanmi:

návšteva domova
sociálnych služieb pre

dospelých



Príloha č. 4: Príklady využitia videí počas jednotlivých období:

1. sledované obdobie:

● Cesta električkou na divadelné predstavenie

● Návšteva zariadenia pre seniorov, stretnutie s účastníkom protifašistického

odboja

2. sledované obdobie:

● Vyhlásenie prezidentky v súvislosti s koronavírusom

● Príhovor po vymenovaní vlády Igora Matoviča

● Deň učiteľov

● Medzinárodný deň Rómov - Instagram

● Medzinárodný deň Rómov - Twitter

● Diskusia o pomoci obetiam domáceho násilia

● Prechádzka záhradou pri Prezidentskom paláci - rozhovory s ľuďmi

● #srdcomspolu:
○ Online hovor s opatrovateľkami zo zariadení sociálnych služieb

○ Online hovor s primárom anesteziológie a intenzívnej medicíny

○ Online vyučovanie so žiakmi ZŠ v Trstenej

3. sledované obdobie:

● Návšteva zamestnankýň a zamestnancov prevádzok zasiahnutých

pandemickou situáciou (gastro, služby, maloobchod)

● Symbolický deň tiesňovej linky 155

● Svetový deň včiel 2021

● Príhovor na podujatí Next Generation EU: Zelený reštart Slovenska

● Deň Rusínov Slovenska

https://www.instagram.com/p/B0G8qTqF7Y9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B0V7G3TFxCo/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B0V7G3TFxCo/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B9o_mgEHnHz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-AJYsXo44G/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-SDCdtI_58/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-toVUuoxCZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1247896919470301187
https://www.instagram.com/tv/B_aRfIOo1lG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_xefWNIFTP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_VcnWbIC5M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-fZyFhID7t/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_2OnFwoVwU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COU-68NF8TR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COU-68NF8TR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CO5A-ctKz7s/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CPGTI-GqLbN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CP8dtaBKgHQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQA1zxaq_-c/?utm_source=ig_web_copy_link


Príloha č. 5: Príklady využitia grafiky v príspevkoch:


