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XXV. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania 

Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2022 prebehne už 4. až 6. 10. 2022  

na výstavisku Incheba Expo Bratislava v hale D. Veľtrh sa koná pod záštitou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky, 

Prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, Veľvyslanca Českej Republiky  

na Slovensku, Rektora Univerzity Komenského v Bratislave, Vedúceho zastúpenia 

Európskej komisie na Slovensku, Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 

a Primátora hlavného mesta Bratislavy. 
 

Veľtrh bude slávnostne otvorený 4. októbra 2022 o 9:00 v hale D 

výstaviska Incheba Expo Bratislava. Slávnostného otvorenia sa zúčastnia 

predstavitelia vystavujúcich univerzít a vysokých škôl aj ďalší významní hostia.  
 

Veľtrh Gaudeamus - Akadémia v Bratislavě 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 všetkých zameraní aj ich pedagógom a výchovným 

poradcom. Návšteva študentov III. ročníkov môže priamo ovplyvniť napríklad voľbu 

maturitných predmetov a ďalšie štúdium po maturite. 
 

Veľtrh návštevníkom ponúkne 406 zastúpených univerzít, vysokých škôl, 

fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si budú môcť vybrať z viac ako  

7 000 študijných programov. Okrem tuzemských univerzít na veľtrhu budú zastúpené 

aj vzdelávacie inštitúcie z 18 ďalších krajín. Záujemcovia budú môcť vyberať  

z ponuky štúdia v Českej republike, Veľkej Británii, Dánsku, Holandsku, Švajčiarsku, 

Španielsku, Írsku, Maďarsku, Rakúsku, Spojených arabských emirátoch, Fínsku, 

Belgicku, Nemecku, Japonsku, Taliansku, Švédsku, Francúzsku a USA. 
 

Pre odborných návštevníkov je pripravený sprievodný program s názvom 

"Pedagogické centrum". V pedagogickom centre bude všetky tri dni 

veľtrhu prebiehať program prednášok, seminárov a konzultácií zameraný 

špeciálne na výchovné poradcu a pedagógov stredných škôl. 
 

Pedagógovia a výchovní poradcovia môžu k návšteve veľtrhu využiť voľné 

vstupenky, ktoré dostane každý pedagóg po registrácii na www.gaudeamus-sk.sk. 

 

 

 

http://www.gaudeamus-sk.sk/


Prehľad dát z prebiehajúcej registrácie študentov: 

• K dnešnému dňu je zaregistrovaných o 130 % viac študentov v porovnaní  

s rovnakým obdobím roku 2019. 

• 40 % registrovaných si urobilo Test študijných typov. 

• 25 % registrovaných sú študenti 3. ročníkov SŠ, 69 % sú študenti 4. ročníkov. 

• Medzi najzastúpenejšie regióny patria: Žilinský kraj (24 %), Trenčiansky kraj 

(20 %), Bratislavský kraj (13 %) a Trnavský kraj (13 %). 

• 62 % registrovaných sú študenti gymnázií, 36 % sú študenti stredných odborných 

škôl. 

• Najžiadanejšími oblasťami vzdelávania sú: Ekonómia a manažment, Ekologické 

a environmentálne vedy, Mediálne a komunikačné štúdiá, Sociálne práce, Učiteľstvo  

a Psychológia. 

 

Výsledky testu študijných typov k dnešnému dňu: 

• 28 % humanitný typ 

• 21 % ekonomický typ 

• 20% prírodovedný typ 

• 20% umelecký typ 

• 11% technický typ 

 


