
8.40 - 9.00  Registrácia

9.05 - 9.10  Úvodné slovo
Organizátori konferencie

9.15 - 10.15  Výzvy, možnosti a limity
inštitucionálnej komunikácie
Panel komunikátorov inštitúcií štátnej správy o výzvach a limitoch 

oficiálnej komunikácie, špecifikách online prostredia pre 

inštitucionálnu komunikáciu a slovenskej budúcnosti strategickej 

komunikácie.

Rečníci: Katarína Králiková, MZVEZ SR; Jakub Goda, Kancelária 

prezidentky SR a spolupracovník MZ SR; Dávid Púchovský, PZ 

SR

Moderátor: Matej Kandrík, STRATPOL

10.20 - 11.00  Prezentácia Gerulata 
Technologies
Technologická demonštrácia riešení detekcie, monitoringu a analýzy 

obsahu sociálnych sietí unikátneho slovenského inteligentného 

softvéru.

Rečník: Filip Uhlárik

11.00 - 11.30  Obedná prestávka

11.35 - 12.35  Možnosti a limity 
monitoringu digitálneho online obsahu
Diskusia expertov technologických firiem súkromného sektora, 

výskumníkov inteligentných technológií a analytikov sociálnych sietí 

predstaví kritickú technologickú dimenziu boja s dezinformáciami.

Rečníci: Miroslava Sawiris, Globsec; Mária Bieliková, KINIT; 

Michal Trnka, Gerulata Technologies

Moderátor: Matej Spišák, Infosecurity.sk

12.40 - 12.50   Kódex boja proti 
dezinformáciám EÚ
Krátky brífing zhrňujúci hlavné body Kódexu boja proti dezinformáciám

Európskej únie. 

Rečník: Ľuboš Kukliš, Rada pre vysielanie a retransmisiu

12.55 - 13.55   Sloboda slova a regulácia 
sociálnych sietí
Otvorená diskusia predstaví argumenty a pohľady v rámci čoraz viac 

aktuálnej debaty o regulácii obsahu sociálnych sietí. Ohrozuje regulácia

problematického obsahu slobodu slova? Ako máme transformovať naše

chápanie slobody slova v digitálnom veku? Diskusia sa bližšie pozrie na 

možné kolízie boja s dezinformáciami a ústrednými hodnotami 

demokratickej spoločnosti.

Rečníci: Andrea Erdősová, OSF; Vladimír Bilčík, Spolu; Kristián 

Čekovský, OĽaNO

Moderátor: Lucia Yar, Euractiv

14.00 - 14.10  Zhodnotenie prístupu SR k 

boju s dezinformáciami 
Krátky brífing prezentujúci zistenia a odporúčania rovnomenného 

analytického reportu organizátora. 

Rečníci: Peter Dubóczi a Michaela Ružičková, STRATPOL

14.15 - 15.15   Hľadanie celospoločenskej 
stratégie pre boj s dezinformáciami
Moderovaný interaktívny formát zástupcov štátnej správy, súkromného 

sektora a občianskej spoločnosti.

Facilitátori: Matej Kandrík, STRATPOL; Tomáš Kriššák, Gerulata 

Technologies

15.20 - 15.30  Záverečné slovo a zhrnutie

15.30 - 16.30   Raut


