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POZÍVÁME VÁS NA VEĽTRH! 
 

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na Európsky veľtrh 
pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus, ktorý  
v roku 2016/2017 tradične prebehne v Brne, Prahe a Nitre. 

Veľtrh je pre študentov bránou do sveta vzdelávania, 
hľadajú na ňom svoje budúce štúdium a rozhodujú sa o 
svojej budúcnosti. Správny výber ďalšieho štúdia po maturite 
je pre študentov kľúčovým okamihom v ich živote.  
Ako organizátori veľtrhu sa snažíme, aby ponuka vzdelávanie 
bola čo najširší, pokrývala celé spektrum študijných príležitostí  
a prezentácia možností ďalšieho štúdia bola pre študentov 
zrozumiteľná. 

Veľtrh Gaudeamus je zameraný na pomaturitné vzdelávanie  
a je významným informačným zdrojom pre študentov stredných 
škôl. Návštevu veľtrhu možno odporučiť študentom III.  
i IV. ročníkov stredných škôl. Návšteva študentov III. 
ročníkov môže priamo ovplyvniť napríklad voľbu 
maturitných predmetov a následne budúce štúdium. 

Významnou súčasťou veľtrhu Gaudeamus sú tiež sprievodné 
programy. Jedná sa predovšetkým o prednášky 
vystavujúcich škôl, sprievodný program "Veda pre život"  
a Poradenský servis s Testovacím centrom. 

Prioritou veľtrhu Gaudeamus je aj kvalitná spolupráca 
s výchovnými poradcami stredných škôl. K základnému 
štandardu služieb pre pedagógov je možnosť získať voľnú 
vstupenku, platnú po celú dobu veľtrhu, bulletin "Gaudeamus"  
s dôležitými informáciami o veľtrhu, informačné balíčky  
o vystavujúcich školách a Informačný systém pre pedagógov. 

Novinkou tohto ročníka je tiež Pedagogické centrum  
so špeciálnym programom pre výchovných poradcov  
a pedagógov stredných škôl. 

 

KALENDÁR VEĽTRHOV 
IV. ročník Gaudeamus Nitra 2016 

4. – 5. októbra 2016 
Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G 

 

XXIII. ročník Gaudeamus Brno 2016 

1. – 4. novembra 2016 
Výstavisko Brno, pavilóny G1 a G2 

 

X. ročník Gaudeamus Praha 2017 

25. – 26. januára 2017 
Výstavisko PVA Expo Praha 

ZÁŠTITY NAD VEĽTRHOM 
Gaudeamus Nitra: 
 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku 
 predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 
 primátor mesta Nitry 
 rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
 rektor Slovenské poľnohospodárske univerzity v Nitre 

 

Gaudeamus Brno: 
 ministerstvo školstva, mládeže a športu Českej republiky 
 rektor Vysokého učenia technického v Brne 
 hajtman Juhomoravského kraja 
 primátor štatutárneho mesta Brna 
 Britská veľvyslankyňa v Českej republike 
 veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Českej republike 
 veľvyslanec Francúzska v Českej republike 
 veľvyslanectvo Kanady Českej republike 

 

Gaudeamus Praha: 
 ministerstvo školstva, mládeže a športu Českej republiky 
 rektor Českého Vysokého učenia technického v Prahe 
 hajtman Stredočeského kraja 
 Britská veľvyslankyňa v Českej republike 

 veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Českej republike 
  veľvyslanectvo Kanady Českej republike 
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PEDAGÓGICKÉ CENTRUM 
Pedagogické centrum je nové stredisko služieb špeciálne  

pre výchovných poradcov a pedagógov stredných škôl 

priamo na veľtrhu Gaudeamus. Pedagogické centrum 

ponúkne program plný prednášok a seminárov odborníkov  

z univerzít, vysokých škôl a iných inštitúcií z Českej republiky  

i zo zahraničia. V centre budú pre pedagógov tiež pripravené 

špeciálne informačné sety s materiálmi od vystavujúcich škôl  

a Informačným systémom pre výchovných poradcov. K dispozícii 

bude aj informačné miesto Centra vzdelávania všetkým  

i občerstvenie zdarma. 
 

SPRIEVODNÉ PROGRAMY 
 

Prednášky vystavujúcich škôl 
Prednášky vystavujúcich škôl sú najvýznamnejším zdrojom 

informácií o možnostiach štúdia, aktuálnych študijných 

programoch, odboroch, termínoch a podmienkach prijímacieho 

konania. Informácie sú podávané kvalifikovanými zástupcami 

vysokých škôl a ich študentov. Prednášky prebiehajú vždy 

priamo v pavilóne a vstup je pre návštevníkov veľtrhu 

zdarma.  

Veda pre život 
Sprievodný program "Veda pre život" umožní študentom 

nahliadnuť do náplne štúdia a zaujímavostí, ktoré sa môžu  
v škole naučiť. Predstavené budú najnovšie vedecké 
poznatky a ich aplikácie v praxi, prírodné javy, chemické 
pokusy, dopravné prostriedky, roboti a ďalšie nové 
technológie. Všetky prezentované zaujímavosti si budú môcť 
návštevníci vyskúšať.  

Poradenstvo pre štúdium v zahraničí 
Unilink je Poradenské Centrum špecializujúca sa  

na vysokoškolské štúdium v zahraničí a poskytuje komplexné 
poradenstvo študentom úplne zadarmo. Unilink pomáha  
s výberom vhodných univerzít, študijných odborov aj s celým 
prijímacím procesom. Okrem iného pomôže s výberom 
ubytovania, vybavenie následných formalít a prípravou  
na odchod do zahraničia. V stánku poradenského centra 
študenti získajú tiež podrobné informácie o štúdiu  
na viac ako 30 prestížnych univerzitách vo Veľkej 
Británii. 

Poradenský servis 
V stánku poradenského servisu priamo na veľtrhu  

je nerozhodným študentom k dispozícii databáza viac 
ako 4 000 študijných odborov, 800 fakúlt a 450 
vzdelávacích inštitúcií zo Slovenskej republiky a celého 
sveta. Personál poradenského servisu je schopný záujemcom  
z tejto databázy vybrať najvhodnejší školy, alebo fakulty. 
Vybrané školy môžu záujemcovia navštíviť priamo  
v ich expozíciách. 

Testovacie centrum 
Súčasťou poradenského servisu bude testovacie centrum, 

ktoré prostredníctvom testu predpokladov pre štúdium pomôže 
nerozhodnutým študentom určiť, na ktorý študijný odbor majú 
najvhodnejšie predpoklady. Test predpokladov pre štúdium 
významne zvyšuje úspešnosť nerozhodných študentov 
pri voľbe budúceho štúdia! 

Kariérové poradenstvo 
Priamo na veľtrhu bude k dispozícii centrum 

kariérového poradenstva, ktoré študentom zadarmo 

ponúkne možnosť osobné konzultácie o voľbe vhodného 
štúdia a kariéry s kariérnym poradcami. Odborné 
poradenstvo v tejto oblasti môže výrazne zvýšiť úspešnosť 
študenta pri voľbe pomaturitného štúdia! 

 
 

Tematické prednášky 
Tematické prednášky budú prebiehať v prednáškových sálach 

priamo v pavilóne. Prednášajúcimi budú kvalifikovaní odborníci  

z vysokých škôl a univerzít. V rámci tematických prednášok 

sa študenti dozvedia zaujímavé informácie o témach 

súvisiacich s voľbou budúceho štúdia a kariéry. 
 

REGISTRÁCIA ŠTUDENTOV 
Študentom odporúčame sa pred veľtrhom 

zaregistrovať na www.gaudeamus.cz, vytlačiť alebo 

nahrať do mobilného zariadenia e-mail, ktorý im príde na zadanú 

e-mailovú adresu a výtlačok priniesť so sebou na veľtrh. 

Študenti, ktorí sa pred veľtrhom zaregistrujú, dostanú 

v stánku poradenského servisu zadarmo naviac:  

 tlačený slovníček vysokoškolských pojmov 
 tlačený návod "Ako si správne vybrať budúce štúdium?" 
 malý darček 
Študenti, ktorí veľtrh navštívi bez predchádzajúcej 

registrácie, získajú v cene vstupného: 

 podrobný tlačený katalóg s aktuálnymi kontakty, termíny 
podania prihlášok a prijímacieho konania 

 vyčerpávajúci aktuálny prehľad študijných príležitostí 
 informácie o prijímacom konaní a podmienkach štúdia 
 elektronický katalóg s interaktívnym registrom študijných 

odborov, a ďalšími informáciami o štúdiu 
 zadarmo poradenstvo pri výbere školy alebo študijného 

odboru v stánku poradenského servisu priamo na veľtrhu 
 účasť na všetkých prednáškach 

 

REGISTRÁCIA PEDAGÓGOV 
Jednou z významných priorít veľtrhu Gaudeamus je kvalitná 

komunikácia s pedagógmi a výchovnými poradcami stredných 
škôl. Pedagógovia a výchovní poradcovia môžu zadarmo 
získať voľnú vstupenku, platnú po celú dobu veľtrhu  
a špeciálny informačný set pre pedagógov a výchovných 
poradcov. Predpokladom získania voľné vstupenky,  
je registrácia pedagóga alebo výchovného poradcu  
na adrese www.gaudeamus.cz. Počet výchovných poradcov 
registrovaných pre jednu školu nie je obmedzený. 

Voľné vstupenky budú zaslané poštou na adresu uvedenú  
v registračnom formulári. Organizátor veľtrhu, spoločnosť  
MP-Soft, a.s., garantuje všetkým registrovaným výchovným 
poradcom, že ich údaje nebudú použité na iné účely, než  
pre zasielanie informácií o veľtrhu Gaudeamus. 

Informačné sety si môžu pedagógovia alebo výchovní 
poradcovia vyzdvihnúť na veľtrhu, po predložení vyplnenej 
voľné vstupenky, v stánku poradenského servisu. Informačný 
set obsahuje: 

 informačný systém pre výchovné poradca na CD 

 sadu informačných materiálov od vystavujúcich škôl 
 tlačený katalóg veľtrhu, 
 elektronický katalóg veľtrhu na CD. 


