
Konferencia o
budúcnosti Európy:

Návod na používanie  
webovej stránky pre  

organizátorov podujatí
Conference
on the Future
of Europe



Čo robiť pred vytvorením podujatia
Prečítajte si Chartu Konferencie    
Charta obsahuje hodnoty a zásady, ktorými sa musia riadiť všetci, ktorí sa zúčastňujú podujatí 
organizovaných v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Organizátor podujatia je zodpovedný za 
to, aby všetci účastníci Chartu poznali a riadili sa ňou.

Získajte všetky nasledujúce informácie:
 názov

 popis (vrátane zamerania podujatia a pre koho je určené)

 typ podujatia (online, osobné alebo oboje)

 adresa 

 miesto konania

 podrobnosti o mieste konania 

 dátum, presný čas začiatku a ukončenia

 kategória 

 registračná URL adresa (odkaz na externý registračný systém) 

Ako vytvoriť podujatie    2
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Krok č. 1: Zvoľte typ podujatia.
Na platforme Konferencie si môžete vybrať z troch typov podujatí: osobné, online alebo obidva 
typy (hybridné). Po zvolení typu podujatia sa v závislosti od výberu zobrazia nasledujúce polia: 

 Osobné podujatia: 

 adresa (napr. „Rue de la Loi 200, 1040 Brusel, Belgicko“)

 Miesto konania (napr. „Európska komisia“)

 tipy, ako sa tam dostať (napr. zastávka metra „Schuman“)

 Online alebo hybridné podujatia: 

 adresa (ak chcete, aby sa vaše podujatie zobrazovalo na mape podujatí, jednoducho označte 
oblasť, kde sa nachádza vaša spoločnosť)

 Miesto konania

 Tipy, ako sa tam dostať (napr. tipy k prístupu)

 URL pre online stretnutie

Krok č. 2: Výber kategórie
Vyberte si jednu z kategórií tém, pod ktorú podujatie spadá. To umožní nájsť podujatie 
používateľom, ktorí ich hľadajú podľa témy.

Krok č. 3: Uveďte, ako sa dá na podujatie zaregistrovať.
Ak chcete aktivovať registráciu na svoje podujatie, musíte to urobiť na inej platforme. Zobrazí 
sa pole na vloženie odkazu na externý registračný systém. Upozorňujeme (je to aj uvedené na 
platforme), že používaním externého registračného systému beriete na vedomie, že organizátori 
Konferencie o budúcnosti Európy nie sú nijak zodpovední za údaje požadované od používateľov a 
poskytnuté používateľmi prostredníctvom tejto externej služby. 

Krok č. 4: Prečítajte si Chartu a potom zaškrtnite príslušné pole na 
potvrdenie, že ste si Chartu prečítali a budete sa ňou riadiť.

Krok č. 5: Odoslanie formulára.
Po vyplnení formulára podujatia a overení jeho obsahu nezabudnite kliknúť na „Vytvoriť“.

Krok č. 6: Nach Einreichen der Veranstaltung
Po odoslaní formulára podujatia viete skontrolovať, či sa vaše podujatie zobrazilo na mape. Všimnite 
si, že na mapu sa pridali ikony a farby na odlíšenie osobných, online a hybridných podujatí. Podujatia 
si môžete filtrovať na vyhľadávanie podujatí organizovaných inštitúciami Európskej únie a členskými 
štátmi alebo inými organizátormi, ako ste vy. Môžete ich filtrovať aj podľa kategórie, takževiete nájsť 
podujatia na témy, ktoré vás zaujímajú. 
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Ako vytvorím správu z podujatia?   
Po ukončení podujatia je dôležité vytvoriť o ňom správu, aby bola Konferencia účinná. Správy 
umožňujú organizátorom podujatí zdokumentovať výsledok diskusie, ktorý sa potom bude 
posudzovať pri analyzovaní a pomôže vytvoriť riadnu spätnú väzbu a následné sktivity. Zaistí sa 
tak skutočne transparentný postup a účastníci uvidia výsledky svojho času stráveného na vašom 
podujatí.  

Umožní vám to najmä vytvoriť si spojenie medzi vaším podujatím a digitálnou účasťou na platforme 
tým, že vytvoríte zhrnutie komunikácie a priradenie nápadov k zorganizovanému podujatiu. Spojenie 
správy a nápadov so samotným podujatím je dôležité. 

Ako zverejním nápady z môjho podujatia?
Pred spojením podujatia s nápadmi musíte tieto nápady najprv zverejniť. 

Zverejnenie nápadov je kľúčové. Účastníci budú chcieť vidieť, ako sa naložilo s ich nápadmi, 
prebrať ich s ostatnými a rozvíjať ich. 

Nápady zverejníte nasledovne:  

1. Choďte na stránku s nápadmi v zdieľanom priestore, kde bolo vaše podujatie zverejnené; 

2. Kliknite na „Nový nápad +“; 

3. Vyplňte názov a popis nápadu; 

4. Potom vyberte kategóriu;

5. Pridajte k nápadu obrázok a/alebo prílohu (voliteľné);

6. Porovnajte si nápad sostatnými nápadmi v rámci tej istej témy;

7. Naposledy ho skontrolujte a zverejnite ho!

_____

Na prepojenie týchto nápadov s podujatím musíte kliknúť na tlačidlo „ukončiť podujatie“ na 
stránke podujatia. Podrobnosti nájdete v časti nižšie.

_____
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Čo by malo byť v mojej správe?
Správa z podujatia by mala poskytovať prehľad o tom, čo sa počas neho stalo. Tu sú prvky, ktoré 
by mohli pomôcť pri konzistentnej analýze: 

 Kontext, účel, predmet a štruktúra/metodológia podujatia (napr. workshop s aktívnou účasťou, 
otvorený priestor, svetová kaviareň… pozri aj „Prehľadný návod pre organizátorov akcií“);

 Počet a typ prítomných účastníkov (všeobecná verejnosť alebo odborníci – ak je táto 
informácia dostupná); 

 Prípadné demografické informácie o účastníkoch (napr. vek, pohlavie a pod.);

 Hlavné témy debaty počas workshopov;

 Hlavné nápady, ktoré vznikli počas workshopov, a zdieľané alebo diskutované rozpravy a 
argumenty, ktoré k nim viedli; 

 Všeobecná atmosféra a očakávané nasledujúce kroky.

Ako nahrám správu?

KROK Č. 1:
Kliknite na tlačidlo „Ukončiť podujatie“ na stránke podujatia.  

KROK Č. 2:
Po kliknutí budete presmerovaní na formulár s dvomi poľami: „Správa“ z podujatia (kde môžete 
napísať správu z podujatia) a pole „Nápady“.

KROK Č. 3: 
V poli „Nápady“ kliknutím zvoľte nápady, ktoré vznikli na stretnutí a ktoré ste predtým zverejnili. 
Tak spojíte nápady s vaším podujatím a zobrazia sa ako návrhy vypracované počas vášho 
podujatia. 

KROK Č. 4:
Okno „Vybrať nápady“ vám umožní vyhľadávanie podľa slov, ID alebo názvov. Prezrite si ich a 
vyberte nápady spojené s podujatím. 

KROK Č. 5:
Potom nezabudnite kliknúť na tlačidlo „Ukončiť podujatie“. 

KROK Č. 6:
Ak ste pripravení, kliknite na „Zverejniť!“ Správa bude priamo dostupná na stránke vášho 
podujatia.

Konferencia o budúcnosti Európy: Návod na používanie webovej stránky pre organizátorov podujatí

5


