
 

 

Kolégium rektora 
05.10.2020 
 
Účasť STU na online veľtrhu 
 
Predkladá: prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 prorektorka 
 
Vypracoval: Ing. Zuzana Mokošová 
 ÚPsV 
 
Zdôvodnenie: Materiál je predložený v súvislosti s ponukami agentúr 

realizujúcich  online veľtrhy vysokých škôl. 
 
 

Návrh uznesenia: Kolégium rektora STU schvaľuje účasť na online veľtrhu VŠ 
a univerzít v ČR a SR  

 
a) s pripomienkami 

b) bez pripomienok 
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Materiál je predložený v súvislosti s pripravovanou účasťou na online veľtrhu vysokých škôl 
organizovaný agentúrou Congroo fair, a súčasne ako informácia o vývoji situácie v príprave 
veľtrhov pre jesenné obdobie 2020. 

 
Online veľtrh vysokých škôl a univerzít v Českej a Slovenskej republike 

- realizovaný v termíne 25. 1. – 7.2. 2020 

- forma live streemu s možnosťou chatu 

- podľa určitého časového harmonogramu sa možu postupne predstaviť všetky 

fakulty/ÚM (prizvanie svojich zástupcov, ktorí  budú v rámci live streamu prezentovať, 

komunikovať a odpovedať na otázky z chatu) 

- live stream súčasne ostáva k dispozícii aj po odvysielaní 

- propagačný priestor na sprievodnej webovej stránke 

 

Cena: cca 1.800,- € vrátane DPH (zvážiť aj finančnú spoluúčasť fakúlt, pričom by si 

každá uhradila svoj live stream;  200,-€/fakulta) 

STU bola dňa 22. 9. 2020 prihlásená.  

 

Príloha   

Online veľtrh VŠ a univerzít v ČR a SR (agentúra Congroo fair) 

 

Návrh uznesenia: 

KR STU schvaľuje účasť na on line veľtrhu VŠ a univerzít v ČR a SR.   

 

Situácia v príprave ostatných veľtrhov pre obdobie október 2020 – február 2021 
 
Gaudeamus roadshow 
Vzhľadom na meniacu situáciu a nadväzujúce opatrenia  COVID-19 sa mení aj  celková 
organizácia veľtrhov v jesennom období. 
Konanie pôvodných veľtrhov Gaudeamus 2020 (Bratislava, Nitra, Brno) zmenil organizátor (MP 
Soft) na Gaudeamus roadshow, pričom vzhľadom na obmedzenú kapacitu výstavných 
priestorov platia rovnaké podmienky pre všetkých vystavovateľov. 
 
Termíny a destinácie: 
15. 10. 2020 - Bratislava, Technopol 
27. 10. 2020 – Košice, Spoločenský pavilón 
  3. 11. 2020 – Žilina, Dom odborov 
  4. 11. 2020 – Banská Bystrica, Hotel Dixon  
 
Charakter podujatia: 

- jednodenná akcia v čase od 9.00 do 14.00 
- výstavná kója so základným označením školy (cca 3m2) 
- prezentácia  pre študentov (20 minút, všetky destinácie) 
- prezentácia pre výchovných poradcov (20 minút,  BA, prorektor/ka STU) 
- poradenské  centrum 
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- testovacie centrum 
- kontaktné miesto pre vystavovateľov (v každej destinácii dvojica študentov, pričom  

sa postupne  vystriedajú  všetky fakulty/ÚM) 
 
Organizátor avizoval, že pokiaľ bude aj po 30. 9. 2020 stále platné Opatrenie RÚVZ GTSU/I 38 
12120200, podujatie v Bratislave sa neuskutoční. Situácia sa stale vyvíja, organizátor bude  
ystavovateľov priebežne informovať. 
 
 
Proeduco Košice (organizátor PROGRESS PROMOTION) 
Realizácia veľtrhu ešte nie je istá, v súčasnosti je zverejnený termín 2. – 3. 12. 2020  
s možnosťou registrácie. 
Plánovaná plocha 25m2; počíta sa s účasťou po 1 zástupcovi každej fakulty/ÚM 
 
 
Kam na vysokú (organizátor NAKAC) 
Trnava – Nitra – Žilina (28., 29., 30. 1. 2021) 
Banská Bystrica – Košice - Prešov (4., 5., 6. 2. 2021) 
 
STU je aktuálne prihlásená vo všetkých uvedených destináciách, plocha 25m2; počíta sa 
s účasťou po 1 zástupcovi každej fakulty/ÚM 
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Požiadavky na študentov  zúčastnených pri všetkých uvedených aktivitách: 
- základný prehľad o STU ako o celku, nielen o vlastnej fakulte 

- schopnosť urobiť  prezentáciu pre stredoškolákov v trvaní 20 minút (prezentácia je 

pripravená, bude iba aktualizovaná) 

- bydlisko priamo v mieste konania, resp. v jeho blízkosti (bez potreby zabezpečiť 

ubytovanie a  dopravu) 

 
V súvislosti s uvedeným už prebehla diskusia s prodekanmi pre vzťahy s verejnosťou, teda  či si  
študentov zabezpečia samotné fakulty, alebo ÚPV R-STU skontaktuje študentov, s ktorými 
spolupracoval v predchádzajúcich obdobiach. 
Prevážil názor, že fakulty si  študentov zabezpečia vo vlastnej réžii. 
 
Návrh uznesenia: 
Kolégium rektora STU berie na vedomie aktuálnu situáciu v organizácii veľtrhov pre obdobie  
október 2020 – február 2021.   


