
WWW.GAUDEAMUS-SK.SK, INFO@GAUDEAMUS-SK.SK 

 

INFORMAČNÝ BULLETIN 
GAUDEAMUS 2021 
Bratislava • Nitra • Brno 

 

POZÝVÁME VÁS  
NA GAUDEAMUS! 

 

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na Európsky veľtrh pomaturitného 
a celoživotného vzdelávania Gaudeamus! Gaudeamus  
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 sa snažíme, aby ponuka vzdelávanie bola  
čo najširší, pokrývala celé spektrum študijných príležitostí  
a prezentácia možností ďalšieho štúdia bola pre študentov 
zrozumiteľná. 
 

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. 
 

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

Na Slovensku, v tradičných miestach konania,  
v Bratislave a Nitre, tento rok Gaudeamus prebehne  
v novom formáte ako Prednáškové a konzultačné dni.  
Na prednáškových dňoch v Bratislave a Nitre sa študenti stretnú 
s univerzitami a vysokými školami z celého Slovenska i Česka. 
 

Ďalej veľtrh Gaudeamus prebehne v tradičnom formáte 
v novembri v Brne. Okrem expozícií vzdelávacích inštitúcií  
z Českej republiky i zahraničia budú významnou súčasťou 
veľtrhu Gaudeamus v Brne tiež sprievodné programy. Jedná  
sa predovšetkým o prednášky vystavujúcich škôl, 
sprievodný program "Veda pre život" a Poradenský servis  
s Testovacím centrom. 
 

Na veľtrhu v Brne bude tiež pripravené Pedagogické 
centrum so špeciálnym programom pre výchovných 
poradcov a pedagógov stredných škôl. 
 
 

KALENDÁR AKCIÍ 
Gaudeamus prednáškové a konzultačné 

dni Bratislava 2021 

• 12. – 15. októbra 2021 
• 4 dni 

• Incheba Expo Bratislava 
• Expo aréna, kinosál 

 

Gaudeamus prednáškové a konzultačné 

dni Nitra 2021 

• 2. – 4. novembra 2021 
• 3 dni 
• Výstavisko Agrokomplex Nitra 
• Pavilón K 

 

XXVII. ročník veľtrhu Gaudeamus  

Brno 2021 

• 23. – 26. novembra 2021 

• 4 dni 
• Výstavisko Brno 
• Pavilón V 

 

 

ZÁŠTITY NAD AKCIAMI 
GAUDEAMUS PREVZALI: 

 

Gaudeamus prednáškové a konzultačné 

dni Bratislava: 
• Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Mgr. Branislav Gröhling 
• Rektor Univerzity Komenského v Bratislave  

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
• Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR 

doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. 
• Veľvyslanec Českej republiky na Slovensku  

Genpor. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D. MBA 
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• Predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 

• Prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

 

Gaudeamus prednáškový a konzultačný 

deň Nitra: 
• Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Mgr. Branislav Gröhling 
• Veľvyslanec Českej republiky na Slovensku  

Genpor. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D. MBA 
• Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
• Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 

Doc. Ing. Milan Belica, Ph.D. 
 

Gaudeamus Brno: 
• Ministerstvo školstva mládeže a telovýchovy ČR 
• Rektor Vysokého učení technického v Brne 

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr.h.c. 
• Hejtman Juhomoravského kraje 

Mgr. Jan Grolich 
• Primátorka mesta Brna 

JUDr. Markéta Vaňková 
• Veľvyslanec Francie v ČR 

Alexis Duterte 
• Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v ČR 
 

 

 

GAUDEAMUS V BRATISLAVE 
A NITRE V NOVEJ PODOBE 

 

Pre rok 2021 sa veľtrhy Gaudeamus Bratislava a Nitra 

zmení na Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni. 
 

Akcia ponúkne študentom komplexný prehľad možností štúdia 

po maturite na univerzitách, vysokých školách a ďalších 

vzdelávacích inštitúciách zo Slovenska a Česka. 
 

V rámci Gaudeamus prednáškových a konzultačných dní 

bude pre študentov pripravený celodenný program 

prednášok. Zástupcovia prednášajúcich škôl študentom 

predstaví ponuku študijných programov, aktuálne informácie  

o prihláškach a prijímacom konaní aj zaujímavé informácie  

zo života škôl a každodenné náplne štúdia. 
 

Každá prednášajúci škola bude mať na podujatí tiež 

svoje konzultačné miesto. Tu sa študenti budú môcť opýtať 

na všetko, čo ich zaujíma a diskutovať zo zástupcami škôl.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST ŠTUDIJNÝCH TYPOV 
 

Pre študentov sme v tomto roku pripravili nový Test študijných 
typov. Test pomôže nerozhodnutým študentom určiť ich 

prevažujúci študijný typ – Technický, Humanitní, Ekonomický, 
Prírodovedný alebo Umelecký. Test študijných typov môže 
zvýšiť úspešnosť študentov pri voľbe budúceho štúdia! 
Na základe svojho študijného typu sa môžu študenti ľahšie 
orientovať v ponuke štúdia. Školy a fakulty budú priamo na 
akciách Gaudeamus označené farbami študijných typov, podľa 
toho, pre aké typy ponúkajú vhodné študijné programy. 

 

Test si registrovaní študenti môžu urobiť zadarmo online 
pred veľtrhom a na veľtrhu navštíviť prednášky a expozície 
škôl, ktoré ponúkajú štúdium zodpovedajúce ich typu. Každý 
zaregistrovaný študent dostane odkaz pre prístup k testu 
na svoju e-mailovú adresu. 
 

REGISTRÁCIA  
NA PREDNÁŠKOVÉ DNI 

 

Vstup na Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni 
Bratislava a Nitra je pre všetkých študentov i pedagógov 
zdarma. Podmienkou vstupu na akciu je registrácia 
študenta alebo pedagóga a vyplnenie dotazníka  
na www.gaudeamus-sk.sk. 
 

Pri vstupe na podujatie bude potrebné sa preukázať 
potvrdením registrácie. Potvrdenie možno mať  
v tlačenej podobe alebo na mobilnom zariadení. 
 

PROTIEPIDEMICKÉ 
OPATRENIA 

 

Všetky akcie Gaudeamus sú organizované podľa zásad 
Bezpečného veľtrhu a v súlade s aktuálne platnými 
protiepidemickými opatreniami. Hlavným cieľom organizátorov 
je vytvoriť bezpečné prostredie pre návštevníkov  
aj vystavovateľov. 
 

Žiadame návštevníkov, aby pri návšteve akcií 
Gaudeamus dodržiavali všetky aktuálne platné 
protiepidemické opatrenia. Jedná sa najmä o pravidlo rúška 
(respirátory) - ruky - rozostupy a o nutnosť preukázanie 
bezinfekčnosti pri vstupe na akciu. Informácie k opatreniam 
platným pre jednotlivé veľtrhy nájdete na webových 
stránkach www.gaudeamus-sk.sk a v informačných 
bulletinoch k jednotlivým akciám. 
 

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY 
 

MP - Soft, a.s. 
Příkop 4 
604 16  Brno 
Česká republika 
+420 545 176 136 
info@gaudemaus-sk.sk 
www.gaudeamus-sk.sk  

 
 
 


