
 

 

 

 

 

 

 

ŽIVÉ PREMIETANIE 

MANUÁL 

 

5. júl 2013 

Bratislava 

Slovenské národné divadlo 



O projekte 
TED je nezisková organizácia s mottom Myšlienky hodné šírenia. Výročná 
konferencia TED existuje od roku 1984 a každoročne pozýva popredných 
svetových mysliteľov a realizátorov, aby predniesli svoj 18 minútový príhovor. 
Formát TEDx je nezávislé podujatie, prostredníctvom ktorého môžu nezávislí 
organizátori uskutočniť konferenciu v ktorejkoľvek krajine a  meste sveta. 
TEDxBratislava sa uskutoční v piatok 5. júla 2013 v Slovenskom národnom divadle. 

Živé premietanie 
Ktokoľvek môže usporiadať online prenos z TEDxBratislava pre skupinu osôb, 
pričom je potrebné dodržať nasledovné podmienky: 

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

● 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 chcete organizovať živé premietanie, tu je pár rád, ktoré vám pomôžu čo 
najlepšie zvládnuť jeho priebeh: 

 Dajte nám o tom vedieť, ako organizátori TEDxBratislava podporujeme 
aktivitu vytvorenia živých premietaní, preto je každé ohlásené živé 
premietanie zverejnené na stránke www.tedxbratislava.sk v zozname aj 
s kontaktom na organizátora. 

 V dostatočnom predstihu pred konaním živého premietania zabezpečiť 
vhodnú propagáciu živého premietania, aby sa okolie o živom premietaní 
dozvedelo ( napr. event na facebooku, ktorý budeme zdieľať na 
http://www.facebook.com/tedxbratislava, na webovej stránke priestoru, v 
ktorom sa má viewing party konať, letáky a pod.) 

 Po technickej stránke je vhodné zabezpečiť nasledovné: 

 dostatočne rýchle internetové spojenie, 

 počítač (notebook), je vhodné mať jeden záložný pre prípad technických 
komplikácií 

 dostatočne výkonne reproduktory, 

 projektor, 

 premietaciu plochu (bielu stenu alebo premietacie plátno), 

 káble a iné príslušenstvo potrebné na zapojenie všetkej techniky. 
 Vzhľadom na pomerne veľký priestor na rozvíjanie diskusií medzi účastníkmi 

živého premietania medzi jednotlivými blokmi prednášok je možné pozvať si 
aj na živé premietanie zaujímavého rečníka alebo hudobníka a podnietiť tak 
živé diskusie medzi účastníkmi a rečníkmi. 

 Viewing party je možné organizovať aj len na časť konferencie 
TEDxBratislava, ktoré je celodenným podujatím,  

 Pred spustením živého premietania sa ubezpečte, že je všetko zabezpečené 
a funguje, ako je pripojenie na internet, 
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 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.  

Po živom premietaní Vás oslovíme za účelom nahlásenia počtu účastníkov. Pre 
organizátorov živých premietaní poskytujeme v prípade záujmu aj memorandum 
o spolupráci ako oficiálne potvrdenie TEDxBratislava (posledná strana). 

Cieľ projektu 
Cieľom TEDxBratislava a živých premietaní je možnosť sprostredkovať stretnutie 
čo možno najrôznorodejšej skupine zaujímavých ľudí, ktorá by inak nemala dôvod 
na vzájomné stretnutie. Ďalšími cieľmi sú: 

● Rozprúdiť živé diskusie na rôznorodé témy, vrátane netradičných riešení, 
nových technológií, environmentálnych a spoločenských otázok, vzdelávania, 
vývoja demokracie, výnimočných činov, kreativity, atď. 

● Docieliť efekt „krížového opeľovania“, t.j. umožniť ľuďom získať nečakanú 
inšpiráciu, nadviazať kontakty a podnietiť kreatívny prístup pri hľadaní nových 
riešení starých problémov. 

● Prostredníctvom konferencie a súvisiacich aktivít vytvoriť spoločenstvo 
premýšľajúcich, kreatívnych ľudí, ktorých myšlienky sú hodné šírenia. 

● Prostredníctvom živého internetového prenosu a otitulkovaných videí 
z jednotlivých vystúpení sprostredkovať myšlienky a atmosféru podujatia 
širšej verejnosti doma aj vo svete. 

Organizátori 
TEDxBratislava je absolútne neziskové podujatie. Všetci organizátori, rečníci 
a dobrovoľníci do toho 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. Podporu Živých 
premietaní má na starosti Lucia Masnicová. Celý organizačný tím tvorí 16 
nadšených dobrovoľníkov. 

Kontakt 
Martin Simon 
Tel: 0910 659 127 
e-mail: viewingparty@tedxbratislava.sk 
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Memorandum o spolupráci 

medzi 

TEDxBratislava, nezávislé podujatie 

a 

…………………………………………… 

 

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

premietanie dňa 5. júla 2013. 

 

 

……………………………………. 

Dana Retová 

koordinátor TEDxBratislava 

 


