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POZVÁNKA

NA VEĽTRH VENOVANÝ ŠTÚDIU NA VYSOKEJ ŠKOLE
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
pozývame pedagógov, výchovných poradcov a študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl na veľtrh štúdia a kariéry
AKADÉMIA & VAPAC®, ktorý sa bude konať v Bratislave a je zameraný na prezentáciu možností štúdia pre budúcich
absolventov stredných škôl - budúcich maturantov.
Na veľtrhu je pre návštevníkov pripravená najkomplexnejšia prezentácia možností štúdia na verejných, štátnych
a súkromných, najmä slovenských, českých a aj zahraničných školách.
Veľtrh sa už tradične uskutočňuje začiatkom októbra v AEGON aréne, Príkopova 6, v Bratislave.

21. ročník

ŠTÚDIUM A KARIÉRA
10. – 12. OKTÓBRA 2017
v BRATISLAVE
V prílohe zasielame KATALÓG, v ktorom uvádzame zoznam vystavovateľov a informácie o ďalších sprievodných
akciách veľtrhu.
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
dovoľujeme si Vás požiadať o poskytnutie informácie o konaní veľtrhu a jeho sprievodných akcií študentom vašej
školy, pedagógom, výchovným poradcom a rodičom.
S pozdravom a poďakovaním,

PhDr. Daniela Kráľovičová
riaditeľka

Partneri:

Text neprešiel jazykovou korektúrou.
Organizátor si vyhradzuje úpravu dodaných textov.

Text a fotografie: A&V, s.r.o

MIESTO KONANIA VEĽTRHU :
AEGON aréna NTC, Príkopová 6, Bratislava

PRE PEDAGÓGOV
A VÝCHOVNÝCH PORADCOV
WORKSHOP:
„Ako sa stať autorom svojho kariérového príbehu“
Možností skvalitnenia výchovného poradenstva
zameraním na profesijný a kariérový vývin.

so

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v
spolupráci s lektormi zo Združenia pre kariérové poradenstvo
a rozvoj kariéry pripravili pre pedagógov workshop pod
názvom:
„Ako sa stať autorom svojho kariérového príbehu“
Na workshope sa dozviete zaujímavé informácie o tom,
ako pomôcť žiakom, aby sa na základe prvkov zážitkového
kariérového poradenstva stali autormi svojho kariérového
príbehu.

OTVÁRACIE HODINY NA VEĽTRHU
▪ Otvorenie veľtrhu pre pozvaných hostí:
10.10. 2017 o 9:00 h.
▪ Otváracie hodiny pre verejnosť:
10.10.2017 10:00 h - 16:00 h
11.10.2017 9:00 h - 16:00 h
12.10.2017 9:00 h - 14:00 h.
Deň a hodinu návštevy odporúčame návštevníkom zvoliť
podľa dopravných možností. Najväčší nápor návštevníkov je
na začiatku návštevných hodín a preto odporúčame návštevu
veľtrhu naplánovať v priebehu celého dňa a s prihliadnutím
na sprievodné acie. Vystavovatelia sú k dispozícii vo svojich
výstavných stánkoch v priebehu všetkých dní konania veľtrhu.

VSTUPENKY
Vstupenky si návštevník veľtrhu môže zakúpiť:
▪ Priamo v pokladni výstaviska.
▪ Študenti vstupné 2 €.
▪ Pedagóg má vstup na veľtrh zdarma, po predložení tlačiva
„Pozvánka pre pedagóga“, ktorú odovzdá pri pokladni,
a následne dostane voľnú vstupenku.
▪ Návštevníci s preukazom Znížená práceschopnosť (ZPS)
alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) majú,
po predložení preukazu, vstup na veľtrh zdarma.
Pri vstupe na výstavisko sa každý návštevník veľtrhu preukáže
poriadkovej a bezpečnostnej službe platnou vstupenkou.
VSTUPNÉ - 2 €

NA VEĽTRH
MESTSKOU hromadnou DOPRAVOU
▪ z hlavnej železničnej stanice:
Električka č.: 2
Trolejbus č. 201 a na Trnavskom mýte prestup na električku
č. 4.
Vystúpiť na zastávke „Nová Doba“.

Termín konania workshopu (termín a hodinu konania
workshopu si účastník môže vybrať):
dňa 10.10.2017 o: 11:00 – 12:30 alebo 13:00 – 14:30
dňa 11.10.2017 o: 10:00 – 11:30 alebo 12:30 – 14:00
Miesto konania:
sála č.1, 1. poschodie budovy Národného tenisového centra
(priestor sa nachádza nad halou veľtrhu).
Online prihláška na workshop je zverejnená na:
http://www.akademiavapac.sk/sk/aktualne-informacie/27vystevovatelia/96-aktualne-informacie-pre-pedagogov

PORADŇA NA VEĽTRHU
POTREBUJETE PORADIŤ?
Poradňu zastupujú: zamestnanci - psychológovia z
Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
a z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie z Bratislavského kraja.
Poradňa je určená pre:
• žiakov, študentov, rodičov
• poradcov, pedagogických a odborných zamestnancov.
Poradňa bude fungovať v priebehu všetkých troch dní
konania veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC.
Poradňu nájdete na začiatku, v priestoroch veľtrhu vpravo,
za seminárnou miestnosťou „B“.

POZVÁNKA PRE PEDAGÓGA
a vstup ZDARMA
• Pedagóg vyplnení formulár POZVÁNKA PRE PEDAGÓGA,
odovzdá ho v pokladni veľtrhu, kde dostane voľnú vstupenku,
ktorá mu zabezpečí vstup na veľtrh zdarma.
• Kompletne vyplnená POZVÁNKA bude zaradená
do zlosovania pre bezplatný vstup žiakov na veľtrh v
nasledujúcom roku konania veľtrhu.

▪ z autobusovej stanice :
Autobus č. 21 – vystúpiť na zastávke „Krížna“. Prestup
na električku č. 4. Vystúpiť na zastávke „Nová Doba“.
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PRE ŠTUDENTOV
VYSTAVOVATELIA
NA VEĽTRHU
• SLOVENSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY
• ČESKÉ VYSOKÉ ŠKOLY
• ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
• KANADSKÉ VEĽVYSLANECTVO
• ADVANTAGE AUSTRIA – RAKÚSKE UNIVERZITY
• INŠTITÚCIE POSKYTUJÚCE INFORMÁCIE A PORADENSTVO
O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA V ZAHRANIČÍ
• INŠTITÚCIE NA PODPORU A KOORDINÁCIU PROGRAMOV
MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH
ŠKÔL A INÝCH INŠTITÚCIÍ, NAJMÄ S KRAJINAMI
EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA V RÁMCI VZDELÁVACÍCH A
INÝCH PROGRAMOV
• AGENTÚRY POSKYTUJÚCE ŠTÚDIUM A ŠTUDIJNÉ POBYTY
V ZAHRANIČÍ
• JAZYKOVÉ AGENTÚRY
ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV NÁJDETE:
• na www.akademiavapac.sk
• FACEBOOKU: študentský veľtrh AKADEMIA&VAPAC
• V KATALÓGU

PREZENTÁCIE VYSTAVOVATEĽOV
NA SEMINÁROCH
SEMINÁRE
sú jednou zo sprievodných akcií veľtrhu, na ktorom sa
prezentujú vystavovatelia, mimo výstavného stánku. Konajú
sa v menšom prednáškovom priestore. Prezentáciu vedie
zástupca inštitúcie, odborník. Návštevníkov informuje o
najnovšom vývoji, možnostiach, ktoré prezentovaná inštitúcia
ponúka.
Harmonogram prezentácií vystavovateľov:
■ Utorok 10.10.2017
Sekcia A
10:00 - 10:25 Anglo-American University, Prague
10:30 - 10:55 Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:00 - 11:25 Olomouc - nejlepší volba pro studium
11:30 - 11:55 TUZVO je budúcnosť
12:00 - 12:25 Masarykova univerzita, Brno
12:30 - 13:30 Filozofická fakulta UK, Pedagogická
fakulta UK, Fakulta telesnej výchovy a
športu UK, Prírodovedecká fakulta UK,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Sekcia B
10:00 - 10:25 Štúdium vo Francúzsku
10:30 - 10:55 Žilinská univerzita v Žiline
11:00 - 11:25 Informatika a ekonomika na Provozně
ekonomické fakultě Mendelovy univerzity
v Brně
11:30 - 11:55 Univerzita Karlova
12:00 - 12:25 Filozofická fakulta UK
12:30 - 12:55 University of New York in Prague
■ streda 11.10.2017
Sekcia A
09:30 - 09:55
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Text neprešiel jazykovou korektúrou.
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10:00 - 10:25
10:30 - 10:55
11:00 - 11:25
11:30 - 11:55
12:00 - 13:30

Sekcia B
09:30 - 09:55
10:00 - 10:25
10:30 - 10:55
11:00 - 11:25
11:30 - 11:55
12:00 - 12:25
12:30 - 12:55
13:00 - 13:25

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Metropolitní univerzita Praha
TOUCH IT - novinky zo sveta techniky
Masarykova univerzita, Brno
Právnická fakulta UK, Fakulta managementu UK,
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK,
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK,
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká,
fakulta UK, Jesseniova lekárska fakulta UK,
Farmaceutická fakulta UK, Lekárska fakulta UK
VŠCHT Praha - výzva, která se vyplatí!
Štúdium vo Francúzsku
Žilinská univerzita v Žiline
Informatika a ekonomika na Provozně
ekonomické fakultě Mendelovy univerzity
v Brně
University of New York in Prague
Anglo-American University, Prague
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

■ štvrtok 12.10.2017
Sekcia A
09:30 - 09:55
SAIA, n. o. - Štipendijné možnosti v zahraničí
10:00 - 10:25
University of New York in Prague
10:30 - 10:55
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:00 - 11:25
Masarykova univerzita, Brno
Sekcia B
09:30 - 09:55
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
10:00 - 10:25
Anglo-American University, Prague
10:30 - 10:55
Univerzita Karlova
Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v programe seminára.

Najnovšie produkty IT naživo
s Ondrejom Mackom
Seminár bude viesť Ondrej Macko, mediálne známy odborník
IT, skúsený IT novinár a šéfredaktor magazínu TOUCHIT.
11. 10. 2017 v sekcii A čas 11:00 h – 11:25 h
Témy:
• Aké sú trendy v najnovších technológiách, môžu nás naozaj
v budúcnosti nahradiť roboty?
• Prečo sa oplatí študovať informatiku, nielen kvôli peniazom?
• Aké je uplatnenie žien v IT? Napriek tomu, že vedia
matematiku lepšie ako muži, informatiku študujú menej.
Príďte na prednášku Ondreja Macka a dozviete sa oveľa viac.
Naživo budete môcť vidieť 3D tlač, 360 stupňovú kameru
a vyhrať zaujímavé ceny.

PORADŇA
„Pomôžeme zorientovať sa pri voľbe vášho povolania!“
PORADŇA je určená pre:
• pre žiakov , rodičov
• poradcov, pedagógov a odborných zamestnancov
Poradňu zastupujú: zamestnanci - psychológovia z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
a z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie z Bratislavského kraja.
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Študenti si budú môcť vyskúšať rôzne testy, dozvedieť sa
niečo o svojich silných a slabých stránkach v súvislosti s
ďalším štúdiom a výberom budúceho povolania.
Svoje výsledky a otázky budú môcť konzultovať s vyššie
uvedenými odborníkmi.
Kedy? Odborná poradňa bude fungovať v priebehu všetkých
troch dní konania veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC.
Kde? Poradňu nájdete v priestoroch veľtrhu vpravo, za
seminárnou miestnosťou „B“.

tlačeného vydania:
• darček – štýlový notes k štúdiu
• digitálne vydanie do svojho mobilu/tabletu
• prístup na web a aj do archívu článkov
• prístup k rebríčkom najväčších firiem TREND TOP
• prístup k databázam firiem aj s ich hospodárskymi
výsledkami.
Viac na www.trend.sk/student

Ukážka vojenského výcviku

Výhercovi zabezpečíme návštevu na vybratú slovenskú
univerzitu, fakultu, podľa vlastného záujmu. Počas návštevy
bude zabezpečený zástupca školy, ktorý poskytne výhercovi
potrebné informácie o prijímaní na štúdium, o štúdiu,
uplatnení sa v praxi, prezrú si priestory školy, internát a pod.,
ešte pred podaním prihlášky na vybranú školu.
PODMIENKA pre zaradenie do zlosovania: vyplniť anketový
lístok.

Len na veľtrhu môžu návštevníci uvidieť a vyskúšať:
Konštruktívna simulácia k príprave a výcviku veliteľov
a dôstojníkov štábov. Ukážka:
• konštruktívnej simulácie na mape, i v 3D vizualizácii
• simulácie ľudí, techniky, prípadne štruktúr.
• počítačového programu, ktorý simuluje procesy a javy
v reálnom, alebo špecifikovanom čase a prostredí. Cieľom
tejto simulácie je vytvoriť u cvičiacich dojem vykonávania
skutočných operácií a činností, ako keby boli uskutočňované
v reálnom prostredí a v reálnych podmienkach. Cvičiaci
je tak schopný vžiť sa do simulovanej situácie, reagovať na
zadávanú situáciu a riešiť zadané úlohy
• prípadní záujemcovia na výstave si môžu vyskúšať pohyb
po simulovanom prostredí v 3D zobrazení.
• rezy rakiet zem – vzduch (makety - zmenšené modely, t.j.
bojové rakety - Strela-2M (9K38) a Strela S-10M (9M37),
každá váži asi 40 kg a sú dlhé asi 2,2 m
• elektronických zbraňových systémov a fotografie z ich
činnosti, ukážky o elektronických zbraňových systémoch
(odpálenie rakety ...).
V stánku na veľtrhu – možnosť konzultovať so zástupcami
Vojenskej akadémie v L. Mikuláši.

NÁVŠTEVA NA VYBRANÚ UNIVERZITU

SLUŽBY POČAS VEĽTRHU
VÝSTAVNÁ SPRÁVA
Nájdete ju vo výstavnej hale, prvá chodba výstaviska
vpravo.

ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA
Zabezpečuje ju Červený kríž prostredníctvom pracovníkov,
ktorí majú vyčlenený priestor v prednej časti výstavnej haly.
Zdravotníci vykonávajú obchôdzku a pohybujú sa v rámci
výstavnej haly veľtrhu. Označení sú symbolom červeného
kríža. Informácie o ich pohybe poskytne Výstavná správa.

PORIADKOVÁ A BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

Viacerí vystavovatelia budú organizovať rôzne ankety, súťaže.
Informácie poskytnú vystavovatelia priamo na veľtrhu.
Z množstva akcií vyberáme:.

VSTUP ŠKOLY NA VEĽTRH - ZDARMA
Pedagóg vyplní formulár „POZVÁNKA PRE PEDAGÓGA“,
odovzdá ho v pokladni veľtrhu. Len kompletne vyplnená
pozvánka bude zaradená do zlosovania pre bezplatný vstup
žiakov na veľtrh v nasledujúcom roku konania veľtrhu.

Zabezpečuje poriadok a bezpečnosť návštevníkov a
vystavovateľov. Kontroluje ich vstup do haly výstaviska.
Návštevník sa preukazuje zakúpenou vstupenkou,
vystavovateľ preukazom vystavovateľa.

OZNAČENIE VYSTAVOVATEĽOV, ORGANIZÁTOROV
A HOSTÍ
Preukaz vystavovateľa.

Predplatné magazínu TOUCHIT
TOUCHIT - je moderný magazín o najnovších technológiách z
oblasti počítačov, smartfónov, tabletov, spotrebnej elektroniky,
aplikácií a internetu. Čitateľom prináša najaktuálnejšie
informácie zo svetových IT výstav a podujatí, porovnávacie
testy, recenzie a predstavenia najnovších produktov.
Redakcia vyhlasuje súťaž o zaujímavé ceny
• ročné predplatné magazínu TOUCHIT
• prekvapenie: iné technologické vychytávky.

na veľtrh štúdia a kariéry
22. ročník

TREND - ŠTUDUJ TRENDOVO

AKADÉMIA & VAPAC® V ROKU 2018

S týždenníkom TREND získate množstvo vzácnych informácií
k svojmu štúdiu. S predplatným TREND Print + Digital pre
študentov len za 5,19 € za mesiac získava študent okrem

9. – 11. 10. 2018

Text neprešiel jazykovou korektúrou.
Organizátor si vyhradzuje úpravu dodaných textov.

POZVÁNKA

v Bratislave budeme organizovať v dňoch

Text a fotografie: A&V, s.r.o

