Posledný nech zažne na TEDxBratislava 2016
650 vnímavých divákov, 15 rečníkov, 2 umelecké vystúpenia
V Bratislave, 24. mája 2016
Siedmy ročník TEDxBratislava sa uskutoční 
v nedeľu 3. júla 2016 v novej budove
Slovenského národného divadla
. 
Organizátori publiku prinesú myšlienky hodné šírenia
prostredníctvom príbehov ľudí, ktorí aj napriek nevyspytateľným okolnostiam nestrácajú energiu
meniť svet a dokonca ju šíria ďalej. Známe sú už mená 12tich rečníkov, mená ďalších
rečníkov budú postupne zverejňované. Vstupenku si môžete zakúpiť priamo t
u
.
7. ročník multižánrovej konferencie TEDxBratislava vám medzi inými ponúkne:
Genetik 
Moshe Szyf
, ktorý je jedným z priekopníkov epigenetiky, vám porozpráva, ako
sociálne prostredie v rannom detstve môže zmeniť metyláciu DNA. O tom, ako zmenil jeho
život útok na nórskom ostrove 
Utøya a prečo sa vydal na cestu boja proti extrémizmu, sa
podelí 
Bjørn Ihler
. Aké je byť astronautom žijúcim na Marse, vám povie astrobiologička
Michaela Musilová
, ktorá absolvovala simulovanú misiu na marťanskej púštnej výskumnej
stanici v USA. Svojím hudobným vystúpením rozžiari sálu aj vynikajúca slovenská speváčka
Jana Kirschner
. O tom, že cesta hľadania šťastia môže byť tŕnistá, prídu porozprávať autori
knižného bestselleru “Wellness Sydrom”, Carl Cederström a André Spicer.
Na TEDxBratislava 2016 sa bude hovoriť aj o prelomovom výskume Alzheimerovej choroby,
o cohousingu ako riešení hľadania ideálneho bývania, takisto o uchovávaní umenia v
digitálnej dobe a aj o tom, ako bicyklovanie vytvára ekonomickú hodnotu. prispieva k rastu
našej ekonomiky.

Myšlienky, ktoré rozžiaria nielen váš deň
Odísť a zatvoriť oči pred tým, čo sa deje okolo nás , je tá jednoduchšia cesta. A keďže život
jednoduchý nie je, rozhodli sme sa tento rok posvietiť si na tých, ktorí nevidia iba tmu, ale
prispejú svojím dielom svetla k tomu, aby sa veci zmenili k lepšiemu. 
„TEDxBratislava 2016
nie je len o slovách, je aj o činoch, ktoré hýbu veci k lepšiemu a spúšťajú lavínu ďalších
zmien. Často sme paralyzovaní strachom, beznádejou a skepsou z toho, ako veci
nefungujú. Každý z nás je ale jedinečný a máme slobodu konať a veci meniť. Nezabúdajme
na to.“ 
(Denisa Sabová. spoluorganizátorka)
Prestávky, aké inde nezažijete
Prestávky na TEDxBratislava sú iné, než poznáte z bežných konferencií. Medzi blokmi
prednášok ponúkajú priestor na aktívny oddych, hravé učenie a najmä spoznávanie nových
ľudí. 
„Vďaka prestávkovým aktivitám sa návštevníci aktívne podieľajú na programe. Tento
rok budú čítať živé knihy, vyfarbovať gigantickú omaľovánku či zisťovať, čo všetko už zabudli
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z chémie."
(Dominika Babulicová, spoluorganizátorka)

Konferenciu je možné sledovať naživo na webe 
www.tedxbratislava.sk
,
alebo aj spoločne na
viewing party.

V prípade záujmu o novinársku akreditáciu nám napíšte na 
press@tedxbratislava.sk
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www.tedxbratislava.sk

Blog:
blog.tedxbratislava.sk


Facebook:
www.facebook.com/tedxbratislava

Twitter:
twitter.com/tedxbratislava


Fotografie:
www.flickr.com/photos/tedxbratislava
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http://www.youtube.com/user/tedxbratislava


I
nstagram: 
https://www.instagram.com/tedxbratislava/
Čo je TED:

TED – nezisková organizácia s mottom Ideas Worth Spreading / Myšlienky hodné šírenia. TED začal ako
štvordňová konferencia v roku 1984 v Kalifornii. Od vtedy TED narástol a prostredníctvom viacerých iniciatív
podporuje myšlienky, ktoré menia tento svet. Výročná konferencia TED pozýva popredných svetovým mysliteľov
a realizátorov, aby predniesli svoj 18 minútový príhovor. Videozáznamy z ich vystúpení sú následne bezplatne
sprístupnené na www.ted.com. Medzi rečníkov, ktorí na TEDe vystúpili patria, okrem iných, aj zakladateľ
Microsoftu Bill Gates, zakladateľ fy Microsoft Bill Gates, bývalý viceprezident USA Al Gore, výskumníčka
primátov Jane Goodall, zakladatelia spoločnosti Google, spevák skupiny U2 Bono, motivátor Anthony Robbins,
spisovateľka Isabel Allende, či predseda vlády Veľkej Británie Gordon Brown. Výročná konferencia TED sa
každoročne koná v Long Beach v Kalifornii; Okrem toho sa každý rok v Edinburgu vo Veľkej Británii koná
TEDGlobal a v roku 2009 sa konala v Mysore v Indii konferencia the TEDIndia. Mediálne iniciatívy TED zahŕňajú
stránku TED.com, kde sa denne pridávajú nové videá vystúpení, tzv. TEDTalks a Otvorený projekt prekladu, v
rámci ktorého je možné získať titulky a interaktívne prepisy príhovorov, čo umožňuje dobrovoľníkom na celom
svete prekladať vystúpenia TED do svojho rodného jazyka. TED tiež vyhlasuje výročnú cenu TED Prize, kde traja
výnimoční jednotlivci s želaním zmeniť svet dostanú príležitosť realizovať svoje želania. Ďalšou iniciatívou je
TEDx – formát, ktorý umožnuje jednotlivcom alebo skupinám kdekoľvek vo svete usporiadať miestne,
samoorganizované podujatia. A na záver je tu TED Fellows – program, ktorý pomáha inovátorom z celého sveta,
aby sa stali súčasťou spoločenstva TED a vďaka jeho pomoci ešte znásobili dopad ich výnimočných svet
meniacich projektov a aktivít.
Čo je TEDx:
TEDx – písmeno „x“ v názve znamená, že ide o nezávisle organizované podujatie. Formát TEDx vznikol v duchu
motta „myšlienky hodné šírenia“ ako program miestnych, samostatne organizovaných podujatí, ktoré umožňuje
ľuďom stretnúť sa a spoločne zažiť atmosféru pripomínajúcu konferencie TED. Podujatia TEDx sú zmesou
premietaných videí TEDTalks a živých vystúpení rečníkov, ktorých účelom je podnietiť hlboké diskusie a
nadviazať vzťahy v malej skupine. Tieto miestne samoorganizované podujatia nesú značku TEDx, kde x =
nezávisle organizované podujatie TED. Konferencia TED definuje všeobecný rámec pre program TEDx, ale
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jednotlivé podujatia TEDx sú organizované nezávislými organizátormi, ktorí musia spĺňať určité pravidlá a
predpisy.
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