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Termín jesenného Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania 
Gaudeamus Nitra 2013 je od 15. 10. do 17.10.2013, každý deň je veľtrh otvorený pre verejnosť 
od 8 do 16 hodín. 
 
Miestom konania veľtrhu je Výstavisko Agrokomplex Nitra, Výstavná 4, Nitra, pavilón F. 
 
Veľtrh Gaudeamus je najvýznamnejším zdrojom informácií o možnostiach ďalšieho štúdia, 
nielen po maturite. Návštevu veľtrhu možno odporučiť každému študentovi III. a IV. ročníka 
strednej školy a všetkým záujemcom o celoživotné vzdelávanie. Na veľtrhu bude zastúpené 179 
samostatných vystavovateľov a vyše 3 000 študijných odborov, ktoré možno študovať v 
Slovenskej republike alebo na zahraničných školách. Každý študent návštevou veľtrhu získa 

• vyčerpávajúci aktuálny prehľad študijných príležitostí, 
• informácie o prijímacom konaní a podmienkach štúdia, 
• tlačený katalóg s kontakty, termíny podania prihlášok a prijímacieho konania, 
• elektronický katalóg s registrom študijných odborov a ďalšími informáciami o štúdiu, 
• zadarmo poradenstvo pri výbere študijného odboru a účasť na všetkých prednáškach, 
• študenti registrovaní na www.gaudeamus-sk.sk pred návštevou veľtrhu majú vstup 

na veľtrh zadarmo a je pre ne pripravený, okrem tlačeného a elektronického katalógu, 
tlačený návod "Ako na VŠ" a "Slovníček VŠ pojmov". 

 
Význam veľtrhu a jeho spoločenskú potrebu odráža záujem o veľtrh od štátnej správy, 
tuzemských i zahraničných vystavovateľov. Veľtrhu Gaudeamus venuje pozornosť rad politikov 
a verejných činiteľov, ktorí mu prikladajú veľký význam. Nad veľtrhom Gaudeamus v Nitre 
prevzali záštitu: 

• Ministr školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
pána Doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.  

• Veľvyslanec Českej republiky na Slovensku, pán PhDr. Jakub Karfík  
• Primátor mesta Nitry, pán Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.  
• Rektor Slovenské polnohospodárske univerzity v Nitre, 

pán Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D.  
• Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 

pán prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  
 
V priebehu veľtrhu Gaudeamus v Nitre budú prebiehať tri sprievodné programy. 

Tradičným sprievodným programom sú prednášky vystavujúcich škôl, ktoré budú prebiehať 
každý deň v prednáškovej sále priamo v pavilóne F. Témou prednášok sú podmienky 
prijímacieho konania a štúdia v školskom roku 2014/2015. 

Sprievodný program "Tailor-Made Study Abroad", ktorý je zameraný na podporu štúdia v 
zahraničí. Cieľom programu je na základe individuálnych požiadaviek študentov zostaviť na 
mieru šitú ponuku štúdia v zahraničí. 



Nerozhodným študentom pomôže poradenský servis, ktorý je pre každého návštevníka 
zdarma. Cieľom poradenského servisu je vyhľadať pre študentov vhodný študijný odbor a školy, 
na ktorých ho môžu študovať. Poradenský servis môžu návštevníci využiť priamo v pavilóne F v 
k tomu určenej špeciálnej expozícii s rovnomenným názvom. 
 
Pre odborných návštevníkov je pripravený súhrnný informačný set o vystavujúcich školách a 
špeciálne Informačný systém pre pedagógov a výchovných poradcov. Informačný set a 
systém dostane každý registrovaný pedagóg, po predložení vyplnenej voľnej vstupenky. 
Informačný systém pre výchovných poradcov je aplikáciou na CD, v ktorej sú podrobné 
informácie o podmienkach štúdia, študijných odboroch, kontaktoch a mnoho ďalších dôležitých 
informácií o štúdiu na slovenských a zahraničných univerzitách a vysokých školách. Systém 
aktuálne obsahuje vyše 600 vzdelávacích inštitúcií a 5 500 študijných programov. Všetky 
informácie sú prehľadne radené do registrov, prehľadov a zoznamov. 
 
Tlačová konferencia pre novinárov prebehne 15. 10. 2013, bezprostredne po slávnostnom 
otvorení veľtrhu, ktoré začína v 9 hodín priamo v pavilóne F. Prosíme, aby sa záujemcovia o 
účasť na tlačovej konferencii registrovali najneskôr do 11. 10. na adrese email: info@gaudeamus-
sk.sk. V registrácii uvádzajte: 

• meno a priezvisko, 
• denník, rozhlasovú stanicu alebo televíziu, ktorú zastupujete, 
• o akú formu účasti sa jedná (pasívne, rozhovor s vybranou osobou a jej meno, všeobecné 

otázky a aké). 


