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MANUÁL KU GOOGLE+ HANGOUT  

PLÁNOVANIE A ORGANIZÁCIA 

 

1. POPIS PROJEKTU INNOVATORSCONNECT: 

Séria videokonferenčných besied s poprednými predstaviteľmi svetových inovačných 
ekosystémov, najmä policy-makerami, start-upermi a investormi.  

Projekt bol spustený v júni 2013 a doteraz boli zorganizované dva Hangouts v rámci ZÚ Tel Aviv:  

 Hangout s J. Medvedom, americko-izraelským rizikovým investorom: videokonferencia 
bola naživo prenášaná do viacerých slovenských inkubátorov a naživo streamovaná na 
portáli hnonline.sk. Celkový počet pozretí bol viac ako 5 000. Krátky záznam je dostupný 
na: http://googlepolicyeurope.blogspot.com/2013/07/hanging-out-with-innovators.html 

 Hangout s Y. Smolerom, riaditeľom izraelského programu technologických inkubátorov 
a E. Manorom, investorom a podnikateľom: Hangout bol zameraný na efektívne politiky 
podpory inovácií a start-upov a bol naživo vysielaný v priestoroch Amcham Slovensko. 
Krátky záznam je dostupný na: 

 http://www.youtube.com/watch?v=lKIMlXUHxDI&feature=youtu.be 

Projekt zohľadňuje limitované verejné zdroje, ktoré sú k dispozícii na podobné iniciatívy, keďže 
náklady súvisiace s projektom sú nulové, resp. minimálne.  

 

2. CIELE PROJEKTU: 

a. Prostredníctvom skúseností svetových expertov rozšíriť v SR povedomie o kľúčových 
prvkoch úspešných inovačných ekosystémov a pomôcť adaptovať tieto prvky na 
podmienky v SR.  

b. Prezentovať úspešné príbehy inovatívnych podnikateľov a sprostredkovať ich skúsenosti 
so zakladaním a financovaním start-upov.  

c. Sprostredkovať kontakty medzi slovenskými a zahraničnými policy-makerami, start-upmi 
a pomôcť inovatívnym firmám zo SR v získavaní zahraničného kapitálu.  

 

3. CIEĽOVÁ SKUPINA SPEAKROV: 

a. Investori, venture kapitalisti 

b. Známi podnikatelia, inovátori, zakladatelia úspešných start-upov 

c. Top-level policy-makeri v oblasti podpory start-upov, inovácií, vedy a výskumu 

d. Vedci, profesori, nositelia Nobelových cien 

http://googlepolicyeurope.blogspot.com/2013/07/hanging-out-with-innovators.html
http://www.youtube.com/watch?v=lKIMlXUHxDI&feature=youtu.be


DRAFT !   

2 

 

DÔLEŽITÉ: Výber tém a speakrov záleží na konkrétnom ZÚ, avšak VŽDY musí byť speaker 
vyberaný s ohľadom na potenciálnu cieľovú skupinu v SR a konzultovaný s partnermi v SR. 
Každý speaker musí mať poslucháčov.  

 

4. CIEĽOVÁ SKUPINA POSLUCHÁČOV V SR: 

a. Start-uperi 

b. Manažéri inkubátorov/akcelerátorov 

c. Policy-makeri (MZVaEZ, MH, MŠVVR) 

d. Podnikatelia/investori 

e. Predstavitelia univerzít (resp. TTOs), vedecko-výskumných pracovísk  

 

 

5. ORGANIZÁCIA HANGOUTU: 

Čo je Hangout? 

 Hangout je funkcia v službe Google+, ktorá umožňuje vytvoriť videokonferenciu až 
desiatich ľudí, ktorí môžu navzájom komunikovať v reálnom čase. Pomocou jedného kliku 
je možné diskusiu premietať naživo do celého sveta. 

o  Aktívny účastník: je súčasťou videokonferencie a vie vstupovať do diskusie. 
V rámci projektu InnovatorsConnect je aktívnym účastníkom spravidla ZÚ, 
speaker a jedna alebo viacero partnerských inštitúcií v SR. Maximálny počet 
aktívnych účastníkov je obmedzený na 10. 

o  Pasívny účastník: nie je priamou súčasťou videokonferencie. Pasívni účastníci 
môžu sledovať Hangout buď na svojich počítačoch prostredníctvom živého 
YouTube prenosu alebo v priestoroch partnerských inštitúcií v SR a tiež môžu 
sprostredkovane klásť hosťovi otázky. 

 

Príprava:  

DÔLEŽITÉ: Organizáciu Hangoutu má VŽDY primárne na starosti konkrétny ZÚ, nie ústredie ani 
partneri v SR. Partneri nenesú zodpovednosť za koordináciu Hangoutov ani prípravu 
konkrétnych podujatí.  

 Speaker a partneri:  

ZÚ navrhne tému a identifikuje speakra vo svojom teritóriu, s ktorým by chcel 
zorganizovať Hangout. ZÁROVEŇ osloví ZÚ možných partnerov v SR, ktorí ZÚ pomôžu 
zaistiť poslucháčov pre konkrétny Hangout a tiež umožnia vysielanie Hangoutu vo svojich 
priestoroch.  

o Pri prvom Hangoute boli v SR partnermi ZÚ Tel Aviv: SAPIE, Google Slovensko, 
Neulogy, Connect, VTP Žilina, Eastcubator a sli.do. Pri druhom Hangoute boli 
partnermi SAPIE, Google a Amcham Slovensko.  

 Moderátor:  



DRAFT !   

3 

 

Každý Hangout musí mať moderátora, ktorý uvedie Hangout, predstaví hosťa a bude klásť 
otázky, resp. dá slovo divákom. Zároveň musí byť moderátor schopný na mieste riešiť 
prípadné technické problémy (ako napr. stišovanie zvuku pri rezonancii a pod.). 
Moderátora zabezpečí ZÚ.  

o Moderátorom prvého Hangoutu bol Ivan Štefunko z Neulogy, moderátorom 
druhého Hangoutu bol Peter Kolesár, ED ZÚ Tel Aviv. 

 Diskusia/otázky:  

Diskusiu môže viesť moderátor s aktívnymi účastníkmi Hangoutu, ktorí budú klásť otázky 
hosťovi v reálnom čase. Zároveň (alebo alternatívne) môžu byť otázky kladené cez 
komentáre pod videom alebo cez ďalší program/softvér, napr. Twitter alebo sli.do – 
v tomto prípade vyberá vhodné otázky moderátor a kladie ich speakrovi.  

 Propagácia Hangoutu – verejný alebo uzavretý Hangout?  

Propagáciu projektu má na starosti konkrétny ZÚ, v spolupráci s partnermi, ktorých na 
Hangout získa. V spolupráci s partnermi ZÚ rozhodne či bude Hangout verejný (naživo 
vysielaný a voľne šírený na YouTube) alebo uzavretý (dostupný len pre aktívnych 
účastníkov/partnerov Hangoutu). V prípade verejného Hangoutu odporúčame vytvoriť 
samostatný propagačný leták na podujatie a propagovať ho aj prostredníctvom webovej 
stránky MZVaEZ, sociálnych sietí ústredia a jednotlivých ZÚ (Facebook, Google+, Twitter) 
a osloviť aj relevantné médiá.  

o  Prvý Hangout (J. Medved) bol verejný, druhý Hangout (Y. Smoler, E. Manor) bol 
vzhľadom na jeho zameranie uzavretý a svojou formou bol skôr workshopom 
s relevantnými predstaviteľmi slovenského inovačného ekosystému.  

 Termín: 

Termín konania Hangoutu odporúčame sfinalizovať približne 4-6 týždňov pre konaním 
podujatia. Termín sa stanovuje po konzultáciách s partnermi Hangoutu, ústredím a inými 
ZÚ, ktoré sú do organizácie Hangoutov zapojené.  

 Scenár:  

Minimálne 48 hodín pred konaním Hangoutu je potrebné pripraviť detailný scénar – 
minutovník priebehu Hangoutu (kto čo kedy povie). Čím viac aktívnych účastníkov 
Hangoutu, tým detailnejší scenár je potrebný.  

 

Technická stránka prípravy Hangoutu: 

1) Odporúčame vytvoriť samostatnú Google+ stránku, s názvom napr. „Slovak Embassy in 
Tel Aviv“. 

2) V rámci tejto stránky vytvoríte „Hangout on Air Event“, s názvom napr. „Hangout s Jonom 
Medvedom“, nasledovne:  

o Vľavo hore sa pod ikonou „Home“ otvorí celé menu, kde je záložka Events -> 
Create Event.  

o Vyplňte všetky údaje a kliknite na Event options -> Advanced -> Make this an 
event on Air.  

o V rámci nastavenia shareovania nastaviť Event ako Public, aby mali na Hangout 
prístup všetci. Týmto krokom je Event vytvorený.  

https://plus.google.com/pages/create
https://plus.google.com/events
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3) Skopírujete URL adresu Eventu a skrátiť ju prostredníctvom http://goo.gl . Túto krátku 
a ľahko zapamätateľnú adresu podujatia je potom možné použiť na propagáciu Eventu – 

napr. goo.gl/E0vmE . 

 

Poznámka: Zvážiť vytvorenie samostatnej Google+ stránky pre projekt InnovatorsConnect 
a vlastného YouTube kanálu, kde by bol archív všetkých Hangoutov zorganizovaných v rámci 
tohto projektu.  

 

6. PRIEBEH HANGOUTU – DEŇ VYSIELANIA: 

Technika potrebná na Hangout: 

 Počítač s kvalitným pripojením na internet 

 Dobrá kamera, ideálne s HD rozlíšením 

 Zvukový výstup, sluchátka do uší s mikrofónom (kvôli zabráneniu rezonancii zvuku) 

 

Spustenie Hangoutu: 

1) Prihlásite sa do Google+ stránky alebo profilu, ktorý vytváral Event. 

2) Vľavo v menu kliknete na Hangouts on Air a následne Start a Hangout on Air. (Ak ešte 
nemáte prelinkovaný Google+ účet s YouTubom, stránka Vás prevedie niekoľkými krokmi, 
ako to urobiť). Nazvete ho napr. "LIVE InnovatorsConnect" 

3) Pozvete ľudí, ktorí budú aktívni účastníci Hangoutu (okrem speakra to bude napr. 
partnerská inštitúcia v SR). Odporúčame, aby mal každý aktívny účastník Hangoutu 
gmailový účet (ak nemá, ZÚ preňho vytvorí takýto účet ad hoc). Zároveň si každý 
aktívny účastník pridá Google+ stránku, z ktorej sa iniciuje Hangout do svojich kruhov 
(„Circles“).  

4) Vysielanie nezačne hneď, ale až po kliknutí „Start broadcasting“.  

5) V tomto okne hore kliknite na "Embed".  Ukáže sa URL adresa, kde bude vysielanie 
dostupné, napr. http://youtu.be/KjdUnka . Túto adresu je potrebné skopírovať – 
skopírovanú adresu potom prilepíte do vytvoreného Eventu nasledovne:  

o V sekcii Details kliknite na malú šípku vpravo hore  Edit Event  Event Options 
 Advanced  Show additional fields. Do políčka YouTube URL vložte adresu, 
ktorú  ste si skopírovali a kliknite na Save. 

o Video sa automaticky zobrazí v Evente, ľudia ho môžu sledovať, komentovať, 
pridávať fotky, otázky, a dávať „+1“. 

o Túto adresu môžete propagovať aj priamo na Google+ stránke alebo Google 
profile hneď po začiatku vysielania.  

6) Titulky/menovky: odporúčame použitie titulkov alebo menoviek s menom 
a funkciou/inštitúciou, ktoré bude mať každý aktívny účastník Hangoutu. Po spustení 
Hangoutu a otvorení Hangoutového okna je vľavo tab  View more apps  Add more 
apps  Hangout Toolbox. Po nainštalovaní tohto nástroja sa dajú nastaviť titulky 
prostredníctvom ikonky (osoba s červeným štvorcom vľavo hore) v rámci Hangout 
Toolbox. Viac na  http://newraycom.com/how-to-set-up-google-hangout-lower-third/ 

 

http://goo.gl/
http://goo.gl/E0vmE
http://youtu.be/KjdUnka
http://newraycom.com/how-to-set-up-google-hangout-lower-third/
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Ukončenie Hangoutu: 

 Živé vysielanie Hangoutu sa ukončuje tlačítkom „End broadcast“ (proces trvá niekoľko 
sekúnd). Po ukončení vysielania sa celý záznam vysielania automaticky uploadne na 
YouTube kanál priradený ku Google+ stránke iniciátora Hangoutu.  

 Spojenie aktívnych účastníkov Hangoutu je po ukončení živého vysielania naďalej funkčné 
a môže slúžiť na „debriefing“ účastníkov. 

DÔLEŽITÉ – otestovanie funkčnosti: spojenie všetkých aktívnych účastníkov Hangoutu 
odporúčame dôsledne otestovať minimálne 24 hodín a zorganizovať Hangout „na nečisto“, 
vrátane živého vysielania. Zároveň odporúčame prejsť si detailný scenár vysielania pripravený 
vopred. 

UPOZORNENIE: každý testovací Hangout, ktorý je živo vysielaný, sa po ukončení vysielania 
automaticky uploadne na YouTube kanál priradený ku Google+ stránke iniciátora Hangoutu. 
Preto je potrebné dôsledne skontrolovať všetky videá na vlastnom YouTube kanáli a testovacie 
videá buď vymazať alebo zmeniť ich nastavenie na súkromné.  

 

P.Kolesár, MZVaEZ SR 


