
 

 

 

 

 

 

KREATÍVNY ŽÚR 
-

CESTA K OBJAVOM
 





Ponúkame vám jedinenčnú príležitosť stať sa súčasťou podujatia, ktoré šíri nové 
poznatky, objavy a myšlienky. Aj vy sa môžete stať súčasťou tímu, ktorý prináša na 
Slovensko konferenciu TEDx. Ak vás takáto ponuka zaujíma, čítajte ďalej.

 
Kto sme?
  
TEDxBratislava je multižánrová konferencia, licencované ale nezávislé podujatie 
americkej konferencie TED, ktorá sa v posledných rokoch teší nesmiernej 
popularite vďaka svojmu pútavému formátu.  
  
TED je nezisková iniciatíva s mottom „Myšlienky hodné šírenia“. Výročná 
konferencia TED existuje od roku 1984 a každoročne pozýva popredných 
svetových predstaviteľov a odborníkov z rôznych oblastí, aby predniesli svoj 6-18 
minútový príhovor. Témy sa rôznia od vedy, techniky, životného prostredia, umenia, 
dizajnu, vzdelávania, až po šport, ľudské práva a iné zaujímavé spoločenské témy
  
Formát TEDx je nezávislé podujatie, prostredníctvom ktorého môžu nezávislí 
organizátori uskutočniť konferenciu v ktorejkoľvek krajine a meste sveta.
U nás na Slovensku sa takáto konferencia uskutoční tento rok už po tretí krát, a to 
pod názvom TEDxBratislava, v sobotu 26. mája 2012 v Heineken Tower stage.
 

Čo je cieľ konferencie TEDxBratislava?
TEDx konferencie sú adresované každému. Nie je podstatné, koľko máte rokov, 
ake máte vzdelanie, alebo čomu sa radi venujete vo svojom voľnom case. Dôležité 
je, že máte záujem urobiť pre seba niečo navyše, posunúť sa za hranice 
bežných dní. 
TEDxBratislava poskytuje možnosť svojim účastníkom nielen zažiť niečo 
výnimočné, ale aj vzdelávať sa príjemnou formou. Dáva priestor zúčastneným 
dozvedieť sa viac o svete, v ktorom žijeme, o veciach a objavoch, o ktorých sme 
predtým možno nič nepočuli alebo nevedeli, a ľuďoch, ktorí sa venujú niečomu, 
čo ich napĺňa a prináša radosť im aj ďalším okolo nich, a koniec koncov ponúka 
priestor dozvedieť sa veľa o sebe samom.
Cieľom TEDxBratislava je možnosť sprostredkovať stretnutie čo možno 
najrôznorodejšej skupine zaujímavých ľudí, ktorá by inak nemala dôvod na 
vzájomné stretnutie a vzájomne ich motivovať k dialógu a k aktivite. 
 

Ako také podujatie funguje?
Konferencia TEDxBratislava je celodenným podujatím. Začína ráno pred deviatou 
hodinou registráciou účastníkov, ktorí následne majú možnosť sledovať vystúpenia 
asi 18 rečníkov, ktorí poskytnú svoje krátke prednášky v rámci štyroch blokov. 
Vystupujúci rečníci majú pripravené asi 6-18 minútové prezentácie na rôznorodé 
témy, vrátane netradičných riešení, nových technológií, environmentálnych 

http://www.ted.com


a spoločenských otázok, vzdelávania, vývoja demokracie, výnimočných činov, 
kreativity, atď. 
Tieto bloky sú predelené celkovo tromi prestávkami, ktoré ponúkajú účastníkom aj 
rečníkom dostatočne dlhý priestor na rozhovory, hry, súťaže a rôzne iné sprievodné 
aktivity.
 
Pre orientáciu Vám posytujeme približný program celého dňa konferencie:
  
8:00 – 8:45       Registrácia účastníkov
8:45             Uvítacia reč
9:00- 10:30       PRVÝ BLOK VYSTÚPENÍ
10:30 -11:15     PRESTÁVKA
11:15 – 13:00   DRUHÝ BLOK VYSTÚPENÍ
13:00-14:15      OBED A DISKUSIE
14:15-16:15      TRETÍ BLOK VYSTÚPENÍ
16:15-17:05      PRESTÁVKA
17:05-19:05      ŠTVRTÝ BLOK VYSTÚPENÍ
19:05:00       KONIEC
  
Konečný harmonogram, ako aj definitívny zoznam rečníkov Vám bude zaslaný po 
jeho finalizácii v dostatočnom predstihu.
 

Prečo by mal byť TEDxBratislava na vašej 
škole?
TEDxBratislava podporuje kreatívne myslenie, umožňuje ľuďom získať 
nečakanú inšpiráciu, nadviazať nové kontakty a podnietiť kreatívny prístup 
pri hľadaní nových riešení starých problémov.
 
Umožnite svojim študentom spoznávať nové veci a rozširovať si obzory inak ako v 
školskej lavici. Dovoľte im získavať vedomosti, inšpirovať sa zaujímavými ľuďmi zo 
Slovenska aj zo zahraničia bez nudného memorovania a potreby čítania učebníc 
a to tým, že budú mať možnosť sledovať vystúpenia rečníkov, ktorí im veľa nových 
informácií sprostredkujú nenútenou a príjemnou formou.
Motivujte ich k poznávaniu formou vlastného chcenia na základe inšpirácie inými a 
nie preto, lebo musia.
Ako organizátori TEDxBratislava podporujeme aktivitu vytvorenia živých 
premietaní, preto každý pedagóg, ktorý sa podujme na organizovanie takéhoto 
podujatia dostane od tímu TEDxBratislava malý darček v podobe trička 
s logom tohtoročnej konferencie. Ocenením pre vás určite bude aj spokojnosť 
Vašich študentov a dobrý pocit, že ste urobili niečo navyše.
 

Čo môžete urobiť vy?
Zorganizujte si spoločne so študentmi živé premietanie TEDxBratislava 
konferencie u vás na škole, či už v triede alebo v telocvični, a spravte z neho 



jedinečný zážitok, ktorý vašich študentov nielen zaujme ale ich bude aj motivovať k 
mysleniu a naučí ich veľa nového. 

Živé premietanie u vás na škole je možné zorganizovať aj len na časť konferencie 
TEDxBratislava. Pokiaľ si myslíte, že zorganizovať takúto udalosť na celý deň je 
príliž náročné, môžte si vybrať pre živé premietanie len konkrétne bloky rečníkov, 
ktoré vás zaujali a ktoré určite zaujmú aj vašich študentov. Ich zoznam bude 
zverejnený na oficiálnej webovej stránke TEDxBratislava. Môžte z toho spraviť 
aktivitu len na pol dňa a prestávky medzi jednotlivými blokmi rečníkov využiť na 
rôzne zaujímavé aktivity s vašimi študentmi.
Ktokoľvek môže usporiadať sledovanie online prenosu z TEDxBratislava. Je pritom 
potrebné dodržať len pár základných pravidiel:

● maximálny počet účastníkov je 100, pri vyššom počte účastníkov je potrebné 
udelenie súhlasu vopred,

● sledovanie sa uskutoční v nekomerčnom priestore – škola, knižnica, 
domácnosť a pod.,

● za sledovanie nemôže byť vyberané vstupné (občerstvenie spoplatnené 
môže byť, ale jeho zaplatenie vopred nemôže byť podmienkou pre vstup).

Ak sa podujmete organizovať živé premietanie, tu je pár rád, ktoré vám pomôžu čo 
najlepšie zvládnuť jeho priebeh:

● Dajte nám o tom vedieť a my o tom povieme ostatným! Každé ohlásené živé 
premietanie bude zverejnené na stránke www.tedxbratislava.sk v zozname aj 
s kontaktom na organizátora.

●V dostatočnom predstihu pred konaním Vášho živého premietania 
zabezpečte účasť študentov, zariaďte vhodnú propagáciu živého 
premietania, aby sa okolie o živom premietaní dozvedelo. Tím 
TEDxBratislava Vám na propagáciu poskytne predlohy oficiálnych 
plagátov.

● Zapojte do prípravy tejto udalosti aj Vašich študentov, ich aktívnym 
prístupom určite nadobudnú cenné skúsenosti ohľadom organizovania 
a prípravy rôznych podujatí

● Po technickej stránke je vhodné zabezpečiť nasledovné:
● dostatočne rýchle internetové spojenie,
● počítač (notebook) – pre prípad technických komplikácii je vhodné mať 

aspoň jeden záložný
● dostatočne výkonné reproduktory,
● projektor,
● premietaciu plochu (bielu stenu alebo premietacie plátno),
● káble a iné príslušenstvo potrebné na zapojenie všetkej techniky.

● Pred spustením živého premietania sa ubezpečte, že je všetko pripravené a 
pripojenie na internet ako aj všetka technika poriadne funguje.

● V prípade vypadnutia signálu alebo iných technických komplikácií je 
vhodné mať zabezpečený náhradný program. Môžete si napríklad dopredu 
stiahnuť z nášho kanálu youtube videá z minulých ročníkov alebo pozerať 
otitulkované videá z TED.com.
 

Prihlásiť svoje živé premietanie môžete prostredníctvom formulára na http://tiny.cc/
TEDxBratislava. 
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Pre organizátorov živých premietaní poskytujeme v prípade záujmu aj 
memorandum o spolupráci ako oficiálne potvrdenie TEDxBratislava (posledná 
strana).

Jednou z príležitostí ale aj výziev, ktoré budete potrebovať vyriešiť je vyplnenie 
času prestávok medzi jednotlivými blokmi. Na samotnej konferencii sa počas 
prestávok účastníci rozprávajú alebo diskutujú s prednášajúcimi. Pre vás 
ponúkame niekoľko tipov na strávenie prestávkového času:

● sedenie na živom premietaní môže byť úmorné - zorganizujte počas 
prestávky netradičnú športovú aktivitu ako frisbee, skákanie cez gumu…, 
inšpirácie môžete nájsť na webstránke netradičných športov (tu by mohol byť 
odkaz...) alebo aj niečo tradičnejšie fotbal, basketbal.

● zapojte do programu miestnu študentskú kapelu a ponúknite im možnosť 
koncertovať počas prestávky,

● využite mimoškolské záujmy vašich študentov, nechajte ich prezentovať 
svoje nápady alebo diela, zorganizujte ich výstavu,

● skúste spoločne niečo vytvoriť - niekedy na vznik zaujímavého umeleckého 
diela stačí málo - veľký papier a farbičky,

● usporiadajte burzu kníh (nám sa na jednom z minulých ročníkov veľmi 
osvedčila spolupráca so stránkou Knihobežník.sk),

● zahrajte sa nové netradičné spoločenské hry - v spolupráci so spoločnosťou 
iHrysko (www.ihrysko.sk) vám ponúkame možnosť bezplatného zapožičania 
balíka netradičných spoločenských hier, ktoré sa môžete zahrať cez 
prestávku.

● pripravte si spoločne občerstvenie.

Ak sa rozhodnete živé premietanie zorganizovať, máme pre vás malý darček - 
ako organizátor dostatnete od nás tričko TEDx a každý organizátor, ktorý nám 
napíše správu o tom, ako živé premietanie u neho prebiehalo (napríklad o tom, 
čo netradičné a objavné zorganizoval na prestávky) bude zahrnutý do zlosovania 
o bezplatnú vstupenku na TEDxBratislava 2013. Ak sa rozhodnete využiť na 
vyplnenie prednášok ponuku spoločnosti iHrysko, dostanete v balíku s hrami aj 
stolnú hru Adios Amigos ako darček.

Organizátori
TEDxBratislava je absolútne neziskové podujatie. Všetci organizátori, rečníci 
a dobrovoľníci do neho vkladajú svoj čas, úsilie a talent bez akéhokoľvek nároku na 
odmenu. Robia to z číreho nadšenia, pretože veria, že takéto iniciatívy sú dôležité. 
Hlavnými koordinátormi sú Dana Retová a Vladimír Kaštier. Celý organizačný tím 
tvorí 10 dobrovoľníkov.

Kontakt
Lucia Harhovská
Tel: 0907 451 728
e-mail: harhovska@gmail.com
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Zmeny v dokumente:
 

číslo verzie dátum 
vzniku

zmeny

1.0 6.5:2012 prvá verejná verzia

   
 



Memorandum o spolupráci
medzi

TEDxBratislava, nezávislé podujatie

a

……………………………………………

 

TEDxBratislava týmto potvrdzuje, že ………………….. organizuje oficiálne živé 

premietanie dňa 26. mája 2012.

 

 

…………………………………….
Dana Retová
koordinátorka TEDxBratislava

 

 
 


