XXV. ročník
Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus - Akadémia Bratislava

Organizační pokyny
pro vystavovatele
Incheba Expo Bratislava, 4. – 6. října 2022
organizační garant veletrhu:
MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

Tel.: 545 176 136, Mobil: 777 278 051, 606 139 304,
E-mail: info@gaudeamus.cz, Web: www.gaudeamus.cz
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Přehled nejdůležitějších bodů
v organizaci veletrhu
1. Vstup, vjezd a parkování v areálu výstaviště
Vjezd do areálu výstaviště po dobu montáže, předávání expozic, průběhu veletrhu i demontáže bude
vystavovatelům umožněn bránou č.1. Výjezd po dobu montáže a demontáže bude umožněn také
bránou č.1. Výjezd vozidel po dobu akce bude umožněn pouze bránou č.2. Parkování
pro vystavovatele je možné na parkovišti u haly D v areálu výstaviště. Vstup pro pěší bude
umožněn hlavní bránou.

2. Vybraná pravidla pro vlastní výstavbu expozic

Vystavovatel a jeho dodavatelé jsou povinni:
• Zaslat projekt expozice na adresu info@gaudeamus.cz ke schválení, nejpozději
20 pracovních dní před začátkem akce.
• Při montáži expozice se řídit pravidly pro montáž a demontáž uvedenými v těchto instrukcích
a provozním řádu přiloženém k těmto instrukcím.
• Dodat organizátorovi veletrhu kopii provozního řádu (příloha těchto instrukcí) podepsanou
osobou odpovědnou za expozici vystavovatele a osobou odpovědnou za realizaci expozice
(v případě využití dodavatelské firmy) nejpozději před začátkem akce.
• Dodržovat pravidla BOZP a PO uvedené v těchto instrukcích a jejich přílohách a ustanovení
zákona č. 314/2001 Z.z. o ochraně před požáry v platném znění a ustanovení zákona
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v platném znění.
• Při realizaci expozice použít pouze stavební materiály stupně hořlavosti "A" (nehořlavé)
a stupně hořlavosti "B" (nesnadno hořlavé).
• Na vyžádání organizátora nebo pracovníka správy areálu předložit platnou revizní správu
rozvodů elektřiny, elektrických zařízení a elektrospotřebičů použitých v expozici.
• Po skončení montáže a demontáže expozice odvézt z areálu veškerý odpad vzniklý při montáži
a demontáži expozice.

3. Zákaz kouření, zákaz vjezdu vozidel do haly
Po celou dobu montáže, demontáže i průběhu veletrhu je v hale D a bezprostředním okolí všech
výstavních hal přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm! Během montáže,
přípravy, průběhu a likvidace veletrhu platí přísný zákaz vjezdu motorových vozidel
do haly D.

4. Prezentace a další informace k přednáškám

Žádáme všechny vystavovatele, kteří mají objednánu přednášku pro studenty nebo přednášku
v pedagogickém centru o dodání prezentace, jmen přednášejících a kontaktu na přednášejícího, nebo
osobu odpovědnou za průběh přednášky nejpozději do 16.9.2022! Dovolujeme si Vás upozornit,
že u prezentací dodaných po tomto datu nelze garantovat jejich zařazení do programu. Také
upozorňujeme, že po tomto datu ani přímo na veletrhu nelze garantovat možnost provádět úpravy
v zaslaných prezentacích!

5. Požadavky na změnu vybavení expozice

Požadavky na změnu objednaného vybavení expozice, konstrukční úpravy expozice, technické přívody,
nebo doobjednávky dalšího vybavení a služeb můžete provést telefonicky na čísle 545 176 136,
nebo prostřednictvím e-mail info@gaudeamus.cz. Vaše požadavky prosím zasílejte nejpozději
do 25. 8. 2022. U požadavků zaslaných po tomto datu nemůže organizátor veletrhu garantovat jejich
splnění. Doobjednání vybavení expozice a vstupních průkazů je možné také provést při předávání
expozic dne 3. 10. 2022 v době od 8:00 do 15:00. V tento den již není možné provádět konstrukční
úpravy expozic a instalaci technických přívodů!
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Důležité termíny a informace
Provozní doba
pro
vystavovatele
Provozní doba
pro návštěvníky
Vstup a vjezd
do areálu
výstaviště

2. 10.

3. 10.

4. – 6. 10.

6. 10.

Montáž

Předání/grafika

Akce

Demontáž

7:30–19:30

8:00–18:00

4.-5.10. 7:00 - 17:00
6.10. 7:00 – 15:30

15:30-23:30
čas 23:30 dodržet!

-

-

4.-5.10. 8:00 - 16:00
6.10. 8:00 – 15:00

-

vstup a
vjezd na
montážní
průkaz

vjezd na montážní
průkaz, vstup na
vstupní průkaz

vjezd placený,
vstup na vstupní
průkaz

vstup a vjezd
po 15:30 na
montážní průkaz

Úvodem si Vás dovolujeme upozornit na nejdůležitější pravidla při přípravě XXV. ročníku
Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus – Akadémia Bratislava
(montáži), v době jeho konání a při likvidaci expozic (demontáži). Prosíme Vás, abyste se v zájmu
plynulého a oboustranně příjemného průběhu všech čtyř výše uvedených etap veletrhu důkladně
seznámili s Všeobecnými výstavními podmínkami, které jsou uvedeny v samostatné příloze.
Vjezdy do areálu výstaviště – v průběhu veletrhu je pro vjezd vozidel vystavovatelů otevřena
brána č. 1, která je určena pro osobní vozidla i vozidla nad hmotnost 3,5 t. Pro výjezd vozidel slouží
brána č. 2. Parkování vozidel je možné pouze na parkovišti u haly D. Všechna vozidla musí
v areálu výstaviště dodržovat dopravní značení a po skončení denní provozní doby, uvedené v těchto
organizačních pokynech, opustit areál výstaviště. Parkování vozidel v areálu výstaviště během noci
je nepřípustné. Vjezd vozidel do pavilonů je zakázán. Doporučujeme Vám před vjezdem
do areálu výstaviště vyhotovit podrobný seznam veškerého materiálu s uvedením
množství a výrobních čísel u dražších předmětů, elektroniky nebo jiných funkčních celků.
Tento seznam si nechejte potvrdit při vjezdu pracovníkem kontrolní služby. Při výjezdu z areálu
výstaviště je nutno na bráně předložit potvrzenou kopii seznamu nahlášených předmětů (které jste si
na akci přivezli). Na požádání strážní služby je řidič povinen z důvodu ochrany majetku Incheba, a.s.
i ostatních vystavovatelů nechat zkontrolovat obsah zavazadlového prostoru vozu. V případě, že při
výjezdu z areálu výstaviště bude kontrolní službou zjištěn materiál, který je označen jako majetek
Incheba, a.s., nebo který nebyl zahrnut do seznamu nahlášených předmětů, bude tento materiál
kontrolní službou odebrán. Totéž platí i pro vynášení exponátů a materiálů vstupními branami
pro pěší.
Únikové cesty, požární hydranty, hasicí přístroje a zařízení PO musí zůstat volné
a přístupné v době montáže, průběhu akce i demontáže veletrhu. Montovaným
a demontovaným materiálem, obaly a exponáty nesmí být z bezpečnostních důvodů zastavovány
komunikace mezi expozicemi.
Ve výstavní hale je povoleno provádět pouze montážní práce. Vyrábět prvky k montáži,
provádět plošné nátěry, prášit nebo jinak obtěžovat ostatní vystavovatele je ve výstavní hale zakázáno
a může být sankčně postihováno ze strany vlastníka areálu.
Akustické reklamní prostředky a hudební reprodukce jsou dovoleny, pokud neobtěžují sousedy
a jejich hlasitost nepřesahuje na hranici stánku 70 dB. Organizátoři mohou při nedodržení této
podmínky nařídit zrušení. K hudební produkci na expozici má vystavovatel povinnost vyžádat
si kromě souhlasu organizátorů veletrhu Gaudeamus - Akadémia i souhlas příslušného
kolektivního správce autorských práv (SOZA) ve smyslu zákona č. 618/2003 Z.z., autorský
zákon, v platném znění.
Hromadné rozdávání reklamních tiskovin není bez předchozího souhlasu Incheba, a.s. dovoleno.
Své služby jste oprávněni propagovat pouze ve vlastní expozici. Vystavovatelé, kteří mají zakoupeno
povolení k distribuci propagačních materiálů, mohou provádět rozdávání propagačních matriálů v hale
D. Ostatní formy propagace mimo území Vaší expozice podléhají souhlasu organizátorů veletrhu.
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Zvýšené náklady na úklid ploch, z důvodu neoprávněného šíření propagačních
nebo tiskovin, budou příslušnému vystavovateli vyúčtovány v závěrečném účtu.

předmětů

Likvidace odpadu. Odpad vzniklý při montáži nebo demontáži expozice je povinen vystavovatel nebo
jím pověřený realizátor odvézt z areálu na své náklady. V případě většího množství odpadu Vám
po předchozí dohodě zajistíme přistavení kontejneru.
Doporučujeme Vám pojištění Vašich materiálů a vlastního zařízení expozice pro případ
jejich poškození nebo ztráty. Organizátoři nejsou oprávněni pro Vás pojištění zprostředkovat. Pokud
budou ve Vaší expozici drahé exponáty, doporučuji Vám jejich zajištění proti krádeži fixací ke
konstrukci expozice nebo individuální ostrahou expozice. Veletržní správa a organizátoři veletrhu
Gaudeamus – Akadémia za škody vzniklé na Vašem majetku v době montáže, průběhu a demontáže
veletrhu neodpovídají.

Organizátoři veletrhu
Po celou dobu výstavby, přípravy, průběhu a likvidace veletrhu bude vystavovatelům k dispozici tým
organizátorů. Pro snadnou identifikaci budou mít organizátoři jednotné oblečení, oranžová trička
s nápisem „Gaudeamus team“, případně oranžové mikiny nebo bundy se stejným nápisem.
Abychom zajistili individuální přístup v průběhu přípravného dne veletrhu, budou výstavní expozice
rozděleny do skupin, každou skupinu bude mít na starosti jeden člen týmu organizátorů. Váš
zástupce organizátora Vám bude k dispozici na určeném místě v pavilonu dne 3. 10. 2022
od 8:00 do 18:00. Organizátor, který má Vaši expozici na starosti, Vás bude před veletrhem
kontaktovat a sdělí Vám informace o způsobu předání Vaší expozice. Žádáme Vás, abyste po
příchodu do pavilonu kontaktovali Vašeho zástupce organizátora, který Vám předá Vaši
expozici. Organizátora najdete u mobilního pracoviště označeného oranžovou vlajkou.

Vstup a vjezd do areálu výstaviště

Obecná pravidla pro vstup a vjezd

V době přípravy, průběhu a likvidace veletrhu je pro vjezd vozidel vystavovatelů otevřena brána
č. 1, která je určena pro osobní vozidla i vozidla nad hmotnost 3,5 t. Pro výjezd vozidel během
montáže a demontáže slouží brána č. 1. Pro výjezd vozidel během akce slouží brána č. 2.
Parkování vozidel je možné pouze na parkovišti u haly D. Všechna vozidla musí v areálu
výstaviště dodržovat dopravní značení a po skončení denní provozní doby, uvedené v těchto
organizačních pokynech, opustit areál výstaviště. Porušení je pokutováno vlastníkem areálu
výstaviště Incheba, a.s. Parkování vozidel v areálu výstaviště během noci je nepřípustné. Vjezd
vozidel do pavilonů je zakázán.
Doporučujeme Vám před vjezdem do areálu výstaviště vyhotovit podrobný seznam
veškerého materiálu s uvedením množství a výrobních čísel u dražších předmětů,
elektroniky nebo jiných funkčních celků. Tento seznam si nechejte potvrdit při vjezdu
pracovníkem kontrolní služby. Při výjezdu z areálu výstaviště je nutno na bráně předložit
potvrzenou kopii seznamu nahlášených předmětů (které jste si na akci přivezli). Na požádání
strážní služby je řidič povinen z důvodu ochrany majetku Incheba, a.s. i ostatních vystavovatelů
nechat zkontrolovat obsah zavazadlového prostoru vozu. V případě, že při výjezdu z areálu
výstaviště bude kontrolní službou zjištěn materiál, který je označen jako majetek Incheba, a.s.,
nebo který nebyl zahrnut do seznamu nahlášených předmětů, bude tento materiál kontrolní
službou odebrán. Totéž platí i pro vynášení exponátů a materiálů vstupními branami pro pěší.
Řidič vozidla, přivážející do areálu výstaviště materiál na vybavení expozice, zařízení
expozice nebo jiný materiál, je povinen při vjezdu do areálu výstaviště předložit
podrobný seznam materiálu kontrolní službě. Potvrzeným seznamem je nutné doložit
vlastnické právo k materiálu při jeho vyvážení z areálu výstaviště.
Vstup do areálu výstaviště pro pěší v době přípravy a likvidace veletrhu bude umožněn
bránou č. 1. Vstup do areálu výstaviště pro pěší v době průběhu veletrhu bude
umožněn hlavní bránou (vstup z ulice Einsteinova).

4

Parkování pro vystavovatele
Parkování v areálu výstaviště je možné pouze na parkovišti u haly D. V průběhu veletrhu je také
možné využít placené parkoviště v obchodním centru Aupark (3 hodiny zdarma, nad 3 hodiny
za cenu 3 €/hod).

Vstup a vjezd v době montáže 2. 10. 2022
Po dobu montáže dne 2. 10. 2022 je pro vjezd i výjezd vozidel otevřena brána č.1. V tento den
je nutné na bráně č. 1 předkládat průkaz pro montáž a demontáž. Vystavovatel je povinen
průkazem pro montáž a demontáž vybavit každé vozidlo. Vstup pro pěší bude umožněn bránou č. 1
na základě montážního průkazu.
Průkazy pro montáž a demontáž si můžete objednat do 16. 9. 2022 telefonicky na čísle
545 176 136 nebo prostřednictvím e-mail na adrese info@gaudeamus.cz. Objednané
průkazy pro montáž a demontáž Vám zašleme poštou.
První vstup a vjezd do areálu je 2. 10. 2022 v 7:30 hod.
Poslední vstup a vjezd do areálu je 2. 10. 2022 v 19:00 hod.
Poslední odchod a výjezd z areálu je 2. 10. 2022 v 20:00 hod.

Vstup a vjezd v době grafické přípravy 3. 10. 2022
Po dobu grafické přípravy dne 3. 10. 2022 je pro vjezd i výjezd vozidel otevřena brána č. 1.
V tento den je nutné na bráně č. 1 předkládat průkaz pro montáž a demontáž. Vystavovatel
je povinen průkazem pro montáž a demontáž vybavit každé vozidlo. Vstup pro pěší bude umožněn
bránou č. 1 na základě vstupního průkazu vystavovatele.
Vstupní průkazy a průkazy pro montáž a demontáž si můžete objednat do 16. 9. 2022
telefonicky na čísle 545 176 136 nebo prostřednictvím e-mail na adrese
info@gaudeamus.cz. Objednané vstupní průkazy Vám zašleme poštou. Průkazy objednané
po 16. 9. 2022 si lze osobně vyzvednout dne 3. 10. 2022 v době od 8 do 18 hodin u organizátorů
veletrhu přímo v hale D.
První vstup a vjezd do areálu je 3. 10. 2022 v 8:00 hod.
Poslední vstup a vjezd do areálu je 3. 10. 2022 v 17:30 hod.
Poslední odchod a výjezd z areálu je 3. 10. 2022 v 18:30 hod.

Vstup a vjezd v době akce 4. – 6. 10. 2022 pro vystavovatele
Vystavovatelům je povolen vjezd do areálu výstaviště na základě zakoupeného placeného vjezdu.
Vjezd je umožněn branou č. 1. Pro výjezd z areálu slouží brána č. 2.
Vstup pro pěší v čase 7:00 – 8:00 a 16:00 – 17:00 bude umožněn bránou č. 1 na základě
vstupního průkazu vystavovatele. Vstup pro pěší v době otvírací doby pro veřejnost bude umožněn
hlavní bránou (vstup z ulice Einsteinova) na základě vstupního průkazu vystavovatele. Parkování
vozidel vystavovatelů bude umožněno parkovišti u haly D. Vystavovatel je povinen vybavit
každého zaměstnance nebo jím pověřenou osobu vstupním průkazem a každé vozidlo
vjezdovým průkazem.
Jednodenní nebo celovýstavní volné vjezdy a vstupní průkazy si lze objednat
do 16. 9. 2022 telefonicky na čísle 545 176 136 nebo prostřednictvím e-mail
na adrese info@gaudeamus.cz. Objednané průkazy Vám zašleme poštou. Průkazy objednané
po 16. 9. 2022 si lze osobně vyzvednout dne 3. 10. 2022 v době od 8 do 18 hodin
u organizátorů veletrhu přímo v hale D.
První vstup a vjezd do areálu 4. – 6. 10. je v 7:00 hod.
Poslední vstup a vjezd do areálu 4. – 5. 10. je v 16:30 hod.
Poslední odchod a výjezd z areálu 4. – 5. 10. je v 17:00 hod.
Poslední vstup a vjezd do areálu 6. 10. je v 15:00 hod.
Poslední odchod a výjezd z areálu 6. 10. je v 15:30 hod.
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Vstup a vjezd v době demontáže 6. 10. 2022
Vjezd do areálu výstaviště pro demontáž je povolen od 15:30 hod. Pro vstup a vjezd
do areálu výstaviště slouží průkaz pro montáž a demontáž. Pro osobní automobily i vozidla nad
hmotnost 3,5 t, je vjezd i výjezd branou č. 1.
První vstup a vjezd do areálu za účelem demontáže je 6. 10. v 15:30 hod.
Poslední vstup a vjezd do areálu za účelem demontáže je 6. 10. ve 23:00 hod.
Poslední odchod a výjezd z areálu je 6. 10. ve 24:00 hod.

Provozní doba

Montáž veletrhu

2. 10. 2022
7:30 – 19:30 hod.
Montáž expozic s použitím mechanizačních prostředků.
3. 10. 2022
8:00 – 18:00 hod.
Předávání expozic vystavovatelům, grafická příprava veletrhu. 3. 10. není v hale D povoleno
používat jakýchkoli mechanizačních prostředků.
Po dobu montáže expozic a grafické přípravy veletrhu je zajištěn přívod montážního elektrického
proudu. V době montáže a grafické přípravy není pavilon vytápěn ani temperován. Montážní
práce v době montáže je nutné ukončit nejpozději v 19:30 hod. Práce na grafické přípravě
veletrhu je nutné ukončit nejpozději v 18:00 hod.

Výstavba expozic, kterou zajišťuje organizátor
veletrhu MP-Soft, a.s.

Proběhne ve dnech 26. – 30. 9. 2022 v době od 7.00 do 23:00 hodin dle schváleného projektu.
Výstavbu provádí Incheba, a.s., včetně připojení energií a ostatních přívodů.

Výstavba expozic, kterou si zajišťují vystavovatelé
od jiných dodavatelů
Vystavovatel a jeho dodavatelé jsou povinni:
• Zaslat projekt expozice na adresu info@gaudeamus.cz ke schválení, nejpozději
20 pracovních dní před začátkem akce.
• Při montáži expozice se řídit pravidly pro montáž a demontáž uvedenými v těchto
instrukcích a provozním řádu přiloženém k těmto instrukcím.
• Dodat organizátorovi veletrhu kopii provozního řádu (příloha těchto instrukcí)
podepsanou osobou odpovědnou za expozici vystavovatele a osobou odpovědnou za realizaci
expozice (v případě využití dodavatelské firmy) nejpozději před začátkem akce.
• Dodržovat pravidla BOZP a PO uvedené v těchto instrukcích a jejich přílohách
a ustanovení zákona č. 314/2001 Z.z. o ochraně před požáry v platném znění a ustanovení
zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v platném znění.
• Při realizaci expozice použít pouze stavební materiály stupně hořlavosti "A"
(nehořlavé) a stupně hořlavosti "B" (nesnadno hořlavé).
• Na vyžádání organizátora nebo pracovníka správy areálu předložit platnou revizní
správu rozvodů elektřiny, elektrických zařízení a elektrospotřebičů použitých v expozici.
• Po skončení montáže a demontáže expozice odvézt z areálu veškerý odpad vzniklý
při montáži a demontáži expozice.
• Dne 2. 10. 2022 v době od 8:00 do 9:00 převzít výstavní plochu od organizátora
veletrhu a po skončení demontáže ji předat zpět v původním stavu.
• Expozice musí být kompletně postavena dle schváleného projektu dne 2. 10. 2022
do 19:30 hodin. Předčasná výstavba expozic před 2. 10. není možná! Při nedodržení
projektu, schválených materiálů nebo konstrukčních prvků, může vlastník areálu Incheba, a.s.
uplatnit vůči vystavovateli peněžitou sankci a nařídit okamžité odstranění expozice na náklady
vystavovatele.
• Při kolaudaci expozic, dne 3. 10. 2022 v ranních hodinách, jsou vystavovatelé povinni
umožnit členům kolaudační komise prohlídku expozice.
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•

Odstranit na vlastní náklady případné kolaudační závady, nejpozději 3. 10. 2022 do
18:00 hodin.

V případě porušení podmínek pro výstavbu expozic, kterou si zajišťují vystavovatelé od jiných
dodavatelů, Všeobecných výstavních podmínek, požárních předpisů nebo v případě provedení
výstavby expozice jiným způsobem než dle schváleného projektu, organizátor veletrhu
je oprávněn nezprovoznit přívody vody a elektřiny v expozici, a vybudovat kolem expozice zástěnu
na náklady vystavovatele a zamezit vchod do expozice. V uvedených případech není vystavovatel
oprávněn požadovat jakoukoli náhradu za vzniklé škody.

Obecná pravidla pro montáž
Únikové východy, cesty, požární hydranty, hasicí přístroje a zařízení PO musí zůstat volné
a přístupné. Montovaným a demontovaným materiálem, obaly a exponáty nesmí být
z bezpečnostních důvodů zastavovány komunikace mezi expozicemi. Ve výstavní hale je povoleno
provádět pouze montážní práce. Vyrábět prvky k montáži, provádět plošné nátěry, prášit
nebo jinak obtěžovat ostatní vystavovatele je ve výstavní hale zakázáno a bude
sankčně postihováno.
Ponechání jakéhokoliv materiálu na komunikacích nebo na plochách za výstavními expozicemi
má povahu odpadu a ten bude v době úklidu po montáži před otevřením veletrhu pro veřejnost
odvezen a fyzicky zlikvidován.

Grafická příprava a vybavení expozic
Grafická příprava společných prostor

Označení expozic názvem a číslem expozice, navigační grafika a grafická příprava společných
prostor se bude provádět dne 2. 10. 2022 v době od 8:00 do 18:00 hodin.

Prezence vystavovatelů a předávání expozic
Hala D bude otevřena pro vystavovatele dne 3. 10. 2022 od 8 do 18 hodin. Prezence vystavovatelů
bude probíhat přímo v hale D, v době od 8 do 16 hodin. Po příchodu do haly prosím
vyhledejte svou kontaktní osobu na určeném místě v hale. Vaše kontaktní osoba se
s Vámi před začátkem veletrhu spojí a sdělí Vám podrobnosti, kde jej v pavilonu
najdete a jak jej kontaktovat. Organizátor veletrhu předá každému z vystavovatelů expozici
a její vybavení, vystavovatel potvrdí její převzetí podpisem předávacího protokolu.

Grafická příprava expozic a vybavení expozic
Dne 3. 10. bude organizátor zajišťovat pro vystavovatele operativní servis zahrnující zejména
doplnění standardního nábytku a vstupních průkazů. Tento den již není možné provádět
konstrukční úpravy expozic a instalaci technických přívodů! Požadavky na operativní
servis budou přijímány 3. 10. do 15 hodin, u pozdějších požadavků organizátor negarantuje
jejich realizaci.
Grafickou přípravu expozic si budou zajišťovat vystavovatelé vlastními silami nebo prostřednictvím
jimi pověřených osob. Příprava expozice musí být ukončena dne 3. 10., nejpozději do 18 hodin,
kdy bude hala D pro vystavovatele uzavřena z důvodu generálního úklidu haly před akcí. Žádáme
všechny vystavovatele, aby čas příjezdu na výstaviště přizpůsobili časovému harmonogramu
přípravy. Upozorňujeme, že veletrh bude otevřen pro veřejnost 4. 10. 2022 v 8 hodin, kdy musí být
všechny expozice plně připraveny.

Základní rozměry prvků výstavního systému
Stěnový panel: v 2255 mm x š 950 mm
Stěnový panel poloviční: v 2255 x š 455 mm
Čelní panel pultu výšky 110 cm: v 1025 mm x š 950 mm
Boční panel pultu výšky 110 cm: v 1025 mm x š 455 mm
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Čelní panel pultu výšky 95 cm: v 850 mm x š 950 mm
Čelní panel pultu výšky 110 cm: v 850 mm x š 455 mm
Čelní panel TV pultu: v 1025 mm x š 455 mm
Boční panel TV pultu: v 1025 mm x š 455 mm
Výška límce expozice: 395 mm
Délka límce expozice: podle délky expozice

Průběh veletrhu

Otevření veletrhu pro veřejnost

Veletrh bude pro veřejnost otevřen od 4. do 6. října 2022.

Provozní doba
Pro vystavovatele

4. – 5. 10.
6. 10.

7:00 – 17:00 hodin
7:00 – 15:30 hodin

Pro návštěvníky

4. – 5. 10.
6. 10.

8:00 – 16:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin

Vstup do areálu výstaviště pro návštěvníky
Návštěvníci budou mít zajištěn vstup do areálu výstaviště po všechny dny akce hlavní bránou
(vstup z ulice Einsteinova) a bránou č. 1 na základě zakoupeného katalogu nebo volné
vstupenky pro pedagogy a odborníky. Katalogy budou k prodeji na označených pokladnách
u hlavní brány.

Parkování pro návštěvníky

Parkování pro individuální návštěvníky i autobusy je možné na placeném parkovišti P2 v areálu
výstaviště. Cena parkování je 6 €/automobil/den, pro držitele průkazu ZTP je cena
1 €/automobil/den. Cena parkování autobusů je 20 €/autobus/den.
V průběhu veletrhu mohou návštěvníci také využít placené parkoviště v obchodním centru Aupark
(3 hodiny zdarma, nad 3 hodiny za cenu 3 €/hod).
Vjezd pro návštěvníky bude umožněn bránou č. 1. Pro výjezd bude otevřena brána č. 2.

Akustické reklamní prostředky
a hudební reprodukce jsou povoleny, pokud neobtěžují sousedy a jejich hlasitost nepřesahuje
na hranici stánku 70 dB. Organizátor veletrhu může při nedodržení této podmínky nařídit zrušení.
K hudební produkci na expozici má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu organizátora
veletrhu i souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (SOZA) ve vztahu
k Autorskému zákonu č. 618/2003 Z.z.

Hromadné rozdávání reklamních tiskovin

nebo jejich shazování nad výstavištěm z objednaných letadel či balonů není bez předchozího
souhlasu MP-Soft, a.s. dovoleno. Své služby jste oprávněni propagovat pouze na území vlastní
expozice. Vystavovatelé, kteří mají zakoupeno povolení k distribuci propagačních materiálů, mohou
provádět rozdávání propagačních materiálů v hale D. Požadavky na šíření propagačních materiálů
nebo jiné formy propagace mimo expozici je nutné projednat osobně s organizátorem veletrhu
Gaudeamus - Akadémia 2022 na tel.: 777 278 051. Pokud činností mimo expozici vzniknou zvýšené
náklady na zajištění úklidu ploch, budou příslušnému vystavovateli vyúčtovány v závěrečném účtu
výstavy.
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Učitelé a pedagogičtí poradci středních škol
Na veletrh jsou zváni výchovní poradci, zástupci středních škol, pedagogičtí poradci, zástupci
pedagogických poraden a úřadů práce. Předpokládaná návštěvnost výchovných poradců je 200.
Každý výchovný poradce obdrží od organizátorů veletrhu volnou vstupenku, kterou může
na veletrhu v informačním stánku vyměnit za informační set, který obsahuje:
• tištěný a elektronický katalog veletrhu,
• přístup do mobilní aplikace Gaudeamus Advisor,
• sadu informačních materiálů od vystavujících škol.
Každý vystavovatel může materiály o své škole předat při prezenci dne 3. 10. 2022
v přednáškovém sále, v hale D, nejpozději však do 13 hodin. U materiálů dodaných
po 13 hodině nelze garantovat zahrnutí do informační sady pro pedagogy. Předáte-li v sále více
materiálů, než bude počet připravovaných informačních sad, zbylé materiály Vám budou vráceny
do Vaší expozice.

Přednášky vystavujících škol a jejich organizace
Přednášky vystavujících škol budou probíhat v přednáškovém sále a pedagogickém centru přímo
v hale D. Přednáškový sál, má kapacitu 200 míst k sezení. Pro přednášející budou k dispozici stoly
maximálně pro 6-8 osob. Pedagogické centrum má kapacitu 30 míst k sezení. Sál
a Pedagogické centrum budou vybaveny:
• dataprojektorem pro velkoplošnou projekci z počítače nebo videoprojekci, s možností
ovládání počítačové projekce z dálkového ovládání,
• výkonným počítačem pro projekci, vybaveným Windows 10 a MS PowerPoint,
• výkonným audiosystémem se dvěma přenosnými mikrofony,
• v sále bude k dispozici stálá technická obsluha.
Organizační zásady průběhu přednášek:
• Vystavovatel má povinnost si vyžádat souhlas příslušného kolektivního správce autorských
práv (SOZA) ve vztahu k Autorskému zákonu č. 618/2003 Z.z. k hudební nebo video
produkci v průběhu jeho přednášky.
• Žádáme vystavovatele, kteří mají objednanou přednášku o zaslání prezentace
organizátorovi veletrhu nejpozději do 16. 9. 2022 na e-mail info@gaudeamus.cz
nebo přes veřejné FTP www.uschovna.cz, včetně telefonního kontaktu na přednášejícího,
nebo osobu odpovědnou za průběh přednášky. Organizátor nemůže zaručit
bezproblémový průběh prezentace předané po 16. 9. 2022. V případě technických
problémů s prezentací bude organizátor neprodleně po předání kontaktovat přednášejícího,
nebo odpovědnou osobu.
• Pokud vystavovatel požaduje, aby zahájení, průběh a ukončení přednášky moderoval
moderátor organizátora, je povinen předat spolu s prezentací seznam přednášejících
s uvedením jména, příjmení, akademických titulů a postavení ve škole, případně i název
tématu přednášky.
• Provádění úprav v prezentacích po 16. 9. 2022, nebo přímo na veletrhu již nelze
garantovat!
• Přednášející, nebo odpovědná osoba budou v den konání přednášky informováni
prostřednictvím SMS na zaslané telefonní číslo o čase zahájení přednášky.
• Pokud má vystavovatel zvláštní technické požadavky na průběh přednášky,
je nutné tyto požadavky konzultovat s organizátorem nejpozději do 16. 9. 2022.
Organizátor nemůže garantovat splnění nadstandardních technických
požadavků, pokud s nimi bude seznámen po tomto datu.
• Pro zvýšení atraktivnosti přednášek a podporu účasti studentů na přednáškách proběhne
v závěru každé přednášky slosování kupónů, které obdrží každý návštěvník veletrhu
při vstupu do pavilonu. Celkem se budou losovat 3 kupóny na každé přednášce.
Vylosovaný návštěvník obdrží věcnou cenu ve formě propagačního předmětu s logem
veletrhu. Přednášející má možnost dát jako vylosovanou cenu propagační předmět své
školy a tím zvýšit atraktivnost své přednášky.
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Zázemí a občerstvení pro vystavovatele
Zázemí pro vystavovatele je prostor určený výhradně vystavovatelům pro jejich občerstvení
a odpočinek. Zázemí je situováno v zadní části haly D. Vstup do zázemí je mezi expozicemi
č. 38 a č. 45. Do zázemí budou mít vstup všichni držitelé průkazu vystavovatele
s platností na občerstvení (modrá barva) 4. a 5. 10. v době od 7:30 do 9:30 a od 12:00
do 14:00 (dne 6. 10. od 12:00 do 13:30). V době od 9:30 do 12:00 hodin bude zázemí
uzavřeno z důvodu úklidu a přípravy dalšího občerstvení. Veškerá konzumace potravin a nápojů
v zázemí je v ceně průkazů s platností na občerstvení. Vystavovatelům není dovoleno potraviny
a nápoje ze zázemí vynášet. Při porušení zákazu vynášení potravin a nápojů ze zázemí
pro vystavovatele je organizátor oprávněn vystavovateli odebrat průkaz vystavovatele a vydat
místo něj náhradní, bez povolení vstupu do zázemí.
Zázemí pro vystavovatele bude rozděleno na dvě části. V první části budou v průběhu provozní
doby občerstvení podávány pouze nápoje. Do této části bude v průběhu provozní doby občerstvení
umožněn neomezený vstup držitelům vstupního průkazu označeného modrou barvou. V druhé části
občerstvení budou podávány snídaně a obědy. Vstup do této části bude umožněn držitelům
vstupního průkazu označeného modrou barvou vždy pouze jednou v době snídaně a jednou v době
oběda v rámci jednoho dne. Při vstupu do této části zázemí obsluha u vchodu označí vstup
na zadní straně vstupního průkazu a opětovný vstup nebude již umožněn.
V informačním stánku v hale D je možné kdykoliv zakoupit jednorázový vstup
na občerstvení v ceně 150 Kč bez DPH. Zakoupený jednorázový vstup na občerstvení
bude zapsán do předávacího protokolu stánku a uhrazen při závěrečném vyúčtování.
V zázemí bude každý den připravena snídaně pro vystavovatele, vždy od 7:30 do 9:30.
Snídaňové menu bude složeno z teplých (káva, čaj) a studených (ovocné džusy a jiné nealkoholické
nápoje) nápojů, čerstvého sladkého a slaného pečiva, výběru sýrů, teplých a studených uzenin
a ovoce. V době od 12:00 do 14:00 (6. 10. 2022 od 12:00 do 13:30) hodin bude v zázemí
pro vystavovatele k dispozici obědové občerstvení v rozsahu:
Úterý 4. 10. 2022
Čočkový krém
Hovězí pečený gulášek, knedlík
Domácí sekaná, šťouchané brambory
Italské houbové rizoto
Noky se sladkou švestkovou omáčkou
Salátový bufet

Čtvrtek 6. 10. 2022
Gulášová polévka
Pečená vepřová krkovice, kysané zelí, knedlík
Smetanové rizoto s kuřecím masem
Fusilli se sušenými rajčaty
Kašmírská rýže
Salátový bufet

Středa 5. 10. 2022
Bramborová polévka
Uzená krkovička, bramborové pyré
Bramborové knedle se škvarky, kysané zelí
Penne All' Arrabbiata
Domácí nudle s tvarohem a perníkem
Salátový bufet
Změna sortimentu je vyhrazena!
V průběhu snídaní i obědů bude v zázemí pro vystavovatele zavedeno několik opatření ke snížení
dopadu této služby na životní prostředí. Ke konzumaci nápojů a pokrmů bude v maximální možné míře
použito jednorázové nádobí z biologicky rozložitelných materiálů a znovupoužitelné kovové příbory.
K dispozici budou koše na tříděný odpad (plast, papír, směsný odpad). Žádáme vystavovatele, aby
tuto iniciativu podpořili správným tříděním odpadů do připravených košů, minimalizací spotřeby
jednorázového nádobí a vracením kovových příborů do k tomu určených boxů. Pro ještě větší úsporu,
můžete vašemu personálu v expozici doporučit používání vlastních znovupoužitelných nádob na nápoje
i potraviny.
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Slavnostní zahájení veletrhu a tisková konference
Slavnostní zahájení veletrhu proběhne 4. října 2022 v 9 hodin v přednáškovém sále v hale D.
Po slavnostním zahájení proběhne tisková konference. Na slavnostní zahájení mají vstup čestní
hosté, zástupci vystavovatelů a organizátorů na zvláštní vstupenky. Vstup pro novináře je volný
na základě novinářského průkazu.
Na tiskové konferenci poskytnou zástupci vystavovatelů a organizátorů podrobné
informace o:
• struktuře vystavovatelů, jejich počtu a složení,
• předpokládaném průběhu XXV. ročníku veletrhu Gaudeamus – Akadémia Bratislava,
• doprovodném programu veletrhu a jeho významu,
• přínosu veletrhu pro vystavovatele i studenty středních škol,
• předpokládané návštěvnosti veletrhu a způsobu organizace,
• charakteru a perspektivách následujících ročníků.
Doporučujeme všem vystavovatelům, aby si na tiskovou konferenci pozvali novináře z regionálního
tisku v působišti své školy. Organizátoři veletrhu budou na tiskovou konferenci zvát redaktory
a novináře z celostátně působících televizí, rádiových stanic a zpravodajského tisku. V průběhu
slavnostního zahájení a tiskové konference je zajištěno občerstvení.

Společenský večer vystavovatelů

Proběhne první den veletrhu dne 4. září 2022 v Moyzesovej sieni Filozofické fakulty
Univerzity Komenského v Bratislavě, Vajanského nábrežie 12, Bratislava od 19 hodin.
Vstup pouze ve společenském oblečení na základě objednané nebo čestné vstupenky. V průběhu
večera bude k dispozici slavnostní raut doplněný o ochutnávku vín, kterou připraví rodinné vinařství
Bzenia. V nabídce budou moravská přívlastková a archivní vína.

Demontáž veletrhu

Předání a likvidace expozic

Vystavovatel je povinen předat expozici ve stejném stavu v jakém ji převzal. Stěny expozice musí
být čisté, zbavené zbytků grafiky a lepidla. V případě neodstranění grafiky a zbytků lepidla,
organizátor zajistí odstranění grafiky a očistění panelů od lepidla, za tuto práci je vystavovatel
povinen zaplatit 25 €/m2 za odstranění grafiky a 15 €/m2 za očistění stěn od lepidla. Uvedené ceny
jsou bez DPH. V případě mechanického poškození stěny expozice vystavovatelem je vystavovatel
povinen uhradit cenu výstavního panelu ve výši 90 €/panel bez DPH. Pokud organizátor zjistí
neočištěné nebo poškozené panely, pořídí fotodokumentaci a náklady na odstranění vad zahrne
do závěrečného účtu výstavy.
Posledním dnem veletrhu je čtvrtek 6. října 2022, veletrh je tento den pro veřejnost otevřen
od 8 do 15 hodin. Na likvidaci expozic mají vystavovatelé odpolední a večerní hodiny, nejdéle však
do 18 hodin, kdy musí být expozice vyklizené a předané zástupcům organizátora. Upozorňujeme
všechny vystavovatele, že zahájení likvidace expozice před 15:00 dne 6. října je v rozporu
se Smlouvou o účasti na výstavě. V případech porušení smluvního ujednání bude
organizátor uplatňovat v závěrečném účtu výstavy smluvní pokutu ve výši 400,- €.

Demontáž expozic

Zajistí Incheba, a.s., kromě expozic s individuální výstavbou. Demontáž expozic s individuální
výstavbou je možno provádět nejdříve dne 6. 10. 2022 od 15:30 do 23:30 hodin, kdy musí být
bezpodmínečně demontáž skončena, veškerý konstrukční materiál a zařízení odvezeno, plocha
předána. V případě nedodržení časového termínu pro demontáž je vystavovatel povinen uhradit
smluvní pokutu ve výši 400,- € za každou hodinu prodlení, a to i započatou.
Veškeré technické přívody do expozic budou ze strany Incheba, a.s. odpojeny ve 15:30
hod. Komunikace mezi expozicemi musí zůstat po celou dobu demontáže průjezdné.
Náklady, které vzniknou Incheba, a.s. v souvislosti se skladováním a manipulací
s neodvezenými
exponáty
a
zařízením,
budou
vyfakturovány
dotčeným
vystavovatelům. Incheba, a.s. bude přistupovat k materiálu ponechanému
na výstavních plochách jako k odpadu a ten bude po termínu skončení demontáže
fyzicky zlikvidován. Za případné škody Incheba, a.s. neručí.
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Pojištění expozic
Doporučujeme vystavovatelům pojištění materiálů a vlastního zařízení expozice
pro případ jejich poškození nebo ztráty. Organizátoři nejsou oprávněni pro vystavovatele pojištění
zprostředkovat. Pokud budou ve Vaší expozici extrémně drahé exponáty, doporučujeme Vám jejich
zajištění proti krádeži fixací ke konstrukci expozice nebo individuální ostrahou expozice. Veletržní
správa a organizátoři veletrhu Gaudeamus - Akadémia za škody vzniklé na Vašem majetku v době
montáže, průběhu a demontáže veletrhu neodpovídají. Vystavovatelům zejména doporučujeme
věnovat zvýšenou pozornost zajištění drobných hodnotných elektronických zařízení, datových
nosičů, informačních materiálů určených k prodeji, finanční hotovosti, cenných a osobních
předmětů.

Servis pro vystavovatele a kontakty
Organizace veletrhu

MP-SOFT, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

Osobní informace:
MP-SOFT, a.s., III. Patro, Příkop 4, 604 16 Brno

Kontaktní osoby:
Bc. Pavel Mikula, Pavlína Hyprová

Informace před zahájením veletrhu do 29. 9.:
Tel.:
E-mail:
Web:

545 176 136
info@gaudeamus.cz
www.gaudeamus.cz

Telefonické informace v době přípravy a průběhu 29. 9. - 6. 10.:
Pavel Mikula
Pavlína Hyprová

777 278 051
606 139 304

Internet:
E-mail:
Web:

info@gaudeamus.cz
www.gaudeamus.cz

Tísňová volání v době konání veletrhu
Lékařská služba
První pomoc: Je návštěvníkům k dispozici v areálu výstaviště.
Lékařská pohotovostní služba – MED STAR, s.r.o., Strečnianska 13, Bratislava – mestská časť
Petržalka, tel.: +421 2/482 792 57
Tísňová linka: 155

Policie
Tísňová linka: 158
Městská policie Bratislava: 159

Hasiči

Tísňová linka: 150

Poruchy – havárie
Závady ve stáncích vystavovatelů
tel.: 777 278 051
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Ostatní důležité informace
Bankovní služby

VUB, a.s. - obchodní centrum Aupark (Einsteinova 3541/18), tel.: +421 850 123 000
Bankomaty - obchodní centrum Aupark (Einsteinova 3541/18)
Pošta - obchodní centrum Aupark (Einsteinova 3541/18), tel.: +421 2/634 540 19

Reklama

Veškeré reklamní aktivity v souvislosti s veletrhem Gaudeamus - Akadémia v areálu výstaviště,
v době od 4. do 6. 10. 2022 zajišťuje MP-Soft, a.s., Příkop 4, Brno, tel.: 545 176 136, 777 278 051

Zákaz vstupu a vjezdu
Vstup domácích zvířat (psů, koček a pod.) není do areálu výstaviště dovolen ani v době montáže
a demontáže akce, ani v jejím průběhu. Vjezd na jízdních kolech do areálu výstaviště není povolen.
Během montáže, přípravy, průběhu a likvidace veletrhu platí přísný zákaz vjezdu
motorových vozidel do haly D.

Zákaz kouření a manipulace s ohněm
Po celou dobu montáže, demontáže i průběhu veletrhu je v hale D a bezprostředním
okolí všech výstavních hal přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm!
Realizace jakýchkoliv prací a výkonů s ohněm během přípravy nebo během akce,
svařování a použití pyrotechniky / pyrotechnických efektů během akce je přísně
zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude vlastníkem areálu pokutováno částkou 500 €.

Zákaz podávání alkoholu a tabákových výrobků
V expozicích vystavovatelů a v rámci jakýchkoliv doprovodných akcí, organizovaných vystavovateli
v hale D nebo v areálu výstaviště v době od 4. do 6. 10. 2022, platí přísný zákaz podávání
alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším osmnácti let.

Foto a video dokumentace v průběhu veletrhu
Upozorňujeme vystavovatele, že v průběhu veletrhu ve dnech 3. – 6. 10. 2022 bude v prostorách
výstaviště a haly D pořizována foto a video dokumentace akce. Na záběrech mohou být zachyceny
expozice, personál v expozici i návštěvníci. Pořízený materiál bude použit k propagaci veletrhu
Gaudeamus a bude poskytnut vystavovatelům pro jejich využití.

Program veletrhu GAUDEAMUS - Akadémia
Bratislava 2022
(stav k 29. 7. 2022, změna programu vyhrazena)

Úterý 4. října 2022
730
800
900
945
1025
1230
1525
1600
1900

Společná snídaně v zázemí pro vystavovatele v hale D, (7:30 – 9:30).
Otevření veletrhu pro studenty, učitele, odborné pedagogické poradce a veřejnost.
Slavnostní zahájení veletrhu a tisková konference v přednáškovém sále haly D.
Zahájení první přednášky v přednáškovém sále.
Zahájení programu Pedagogického centra.
Ukončení programu Pedagogického centra.
Ukončení programu v přednáškovém sále.
Uzavření veletrhu pro veřejnost.
Společenský večer pro představitele vystavujících škol,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
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Středa 5. října 2022
730
800
845
1000
1240
1525
1600

Společná snídaně v zázemí pro vystavovatele v hale D, (7:30 – 9:30).
Otevření veletrhu pro studenty, učitele, odborné pedagogické poradce a veřejnost.
Zahájení první přednášky v přednáškovém sále.
Zahájení programu Pedagogického centra.
Ukončení programu Pedagogického centra.
Ukončení programu v přednáškovém sále.
Uzavření veletrhu pro veřejnost.

Čtvrtek 6. října 2022
730
800
835
1035
1135
1455
1500

Společná snídaně v zázemí pro vystavovatele v hale D, (7:30 – 9:30).
Otevření veletrhu pro studenty, učitele, odborné pedagogické poradce a veřejnost.
Zahájení první přednášky v přednáškovém sále.
Zahájení programu Pedagogického centra.
Ukončení programu Pedagogického centra.
Ukončení programu v přednáškovém sále.
Uzavření veletrhu pro veřejnost.

Doprovodný program přednášek veletrhu
GAUDEAMUS - Akadémia Bratislava 2022
(stav k 29. 7. 2022, změna programu vyhrazena)
Aktuální program je k dispozici na www.gaudeamus.cz.

Úterý 4. října 2022
9:00 - 9:30
9:45 - 9:55
10:00 - 10:20
10:25 - 10:45
10:50 - 11:10
11:15 - 11:35
11:40 - 12:10
12:15 - 12:45
12:50 - 13:10
13:15 - 13:45
13:50 - 14:10
14:15 - 14:35
14:40 - 15:00
15:05 - 15:25

Slavnostní zahájení veletrhu
Prague City University
Univerzita Komenského v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Karlova
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Palackého v Olomouci
Masarykova univerzita
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
University of New York in Prague
Ostravská univerzita
Trnavská univerzita v Trnave

Středa 5. října 2022
8:45 - 9:05
9:10 - 9:30
9:35 - 9:55
10:00 - 10:20
10:25 - 10:45
10:50 - 11:10
11:15 - 11:35
11:40 - 12:10
12:15 - 12:45
12:50 - 13:10
13:15 - 13:45
13:50 - 14:10
14:15 - 14:35
14:40 - 15:00
15:05 - 15:25

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ostravská univerzita
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Univerzita Komenského v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Karlova
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Palackého v Olomouci
Masarykova univerzita
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
University of New York in Prague
Trnavská univerzita v Trnave
Francouzský institut na Slovensku
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Čtvrtek 6. října 2022
8:35 - 8:55
9:00 - 9:30
9:35 - 9:55
10:00 - 10:20
10:25 - 10:45
10:50 - 11:10
11:15 - 11:35
11:40 - 12:00
12:05 - 12:25
12:30 - 12:50
12:55 - 13:15
13:20 - 13:40
13:45 - 14:05
14:10 - 14:30
14:35 - 14:55

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Masarykova univerzita
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Komenského v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova – představení fakult
Univerzita Karlova – představení fakult
Univerzita Karlova – představení fakult
Univerzita Karlova – představení fakult
Univerzita Karlova – představení fakult
Univerzita Karlova – představení fakult
Univerzita Karlova – představení fakult

Program Pedagogického centra veletrhu
GAUDEAMUS - Akadémia Bratislava 2022
(stav k 29. 7. 2022, změna programu vyhrazena)
Aktuální program je k dispozici na www.gaudeamus.cz.

Úterý 4. října 2022
10:25 - 10:45
10:50 - 11:10
11:15 - 11:35
11:40 - 11:50
11:55 - 12:05
12:10 - 12:30

Žilinská univerzita v Žiline
Ekonomická univerzita v Bratislave
Ostravská univerzita
České vysoké učení technické v Praze
Prague City University
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

Středa 5. října 2022
10:00 - 10:20
10:25 - 10:45
10:50 - 11:10
11:15 - 11:35
11:40 - 11:50
11:55 - 12:15
12:20 - 12:40

Univerzita Komenského v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave
Ostravská univerzita
České vysoké učení technické v Praze
SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

Čtvrtek 6. října 2022
10:35 - 10:45
10:50 - 11:10
11:15 - 11:35

České vysoké učení technické v Praze
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
Ostravská univerzita
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Vystavovatelé XXV. ročníku veletrhu
GAUDEAMUS - Akadémia Bratislava 2022
(stav k 29. 7. 2022, změna seznamu vyhrazena)
Aktuální seznam je k dispozici na www.gaudeamus.cz.
Aberystwyth University, Velká Británie
ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
Anglia Ruskin University, Velká Británie
Anglo-American University
• John H. Carey II School of Law
• School of Business Administration
• School of Humanities and Social Sciences
• School of International Relations and Diplomacy
• School of Journalism, Media and Visual Arts
Arts University Bournemouth, Velká Británie
Aarhus University, Dánsko
Avans University of Applied Sciences, Nizozemí
B.H.M.S. Business & Hotel Management School Switzerland, Švýcarsko
Bangor University, Velká Británie
Birmingham City University, Velká Británie
Bournemouth University, Velká Británie
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA)
British and Irish Modern Music Institute (BIMM), Velká Británie
Brunel University London, Velká Británie
Breda University of Applied Sciences, Nizozemí
Business Academy Aarhus, Dánsko
Business Academy South West, Dánsko
Buckinghamshire New University, Velká Británie
BPP University, Velká Británie
Cambridge Study - Štúdium bez hraníc
Cambridge School of Visual and Performing Arts, Velká Británie
Canterbury Christ Church University, Velká Británie
CEU Universidad Madrid & Valencia, Španělsko
City University of London, Velká Británie
Coventry University, Velká Británie
Cranfield University, Velká Británie
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
• Fakulta architektury
• Fakulta biomedicínského inženýrství
• Fakulta dopravní
• Fakulta dopravní – Pracoviště Děčín
• Fakulta elektrotechnická (FEL ČVUT)
• Fakulta informačních technologií
• Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
• Fakulta stavební
• Fakulta strojní
• Masarykův ústav vyšších studií
De Montfort University, Velká Británie
Dundalk Institute of Technology, Irsko
• School of Business and Humanities
• School of Engineering
• School of Health and Science
• School of Informatics and Creative Arts
Edge Hotel School (University of Essex), Velká Británie
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EF Education s.r.o.
Ekonomická univerzita v Bratislave
• Fakulta aplikovaných jazykov
• Fakulta hospodárskej informatiky
• Fakulta medzinárodných vzťahov
• Fakulta podnikového manažmentu
• Národohospodárska fakulta
• Obchodná fakulta
• Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
ESSCA School of Management (campus Budapest), Maďarsko
Fachhochschule Burgenland / University of Applied Sciences Burgenland, Rakousko
• Department of Business Studies
• Department of Information Technology
• Department of Social Work
• Department of Energy and Environment
• Department of Health
• AIM - Austrian Institute of Management
Fachhochschule Salzburg / Salzburg University of Applied Sciences, Rakousko
• Faculty of Design, Media and Arts
• Faculty of Health Studies
• Faculty of Business and Social Sciences
• Faculty of Engineering
Fachhochschule Wiener Neustadt / University of Applied Sciences Wiener Neustadt,
Rakousko
• Faculty of Business
• Faculty of Engineering
• Faculty of Health
• Faculty of Security
• Faculty of Sport
Falmouth University, Velká Británie
Fontys University of Applied Sciences, Nizozemí
Francúzsky inštitút na Slovensku
Green Fox Academy
Heriot Watt University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
Häme University of Applied Sciences, Fínsko
HAN University of Applied Sciences, Nizozemí
Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Nizozemí
HAS University of Applied Sciences, Nizozemí
Howest University of Applied Sciences, Belgie
HZ University of Applied Sciences, Nizozemí
IBA University, Německo
ILAC International Language Academy of Canada, Kanada
IMC Fachhochschule Krems / IMC University of Applied Sciences, Rakousko
• Faculty of Business
• Faculty of Digitalisation and Engineering
• Faculty of Health
• Faculty of Life Sciences
Information Planet Slovakia
Inholland University of Applied Sciences, Nizozemí
Institute of Technology, Sligo, Irsko
International Business Academy, Dánsko
International College of Tourism and Management, Rakousko
International College of Liberal Arts (iCLA), Japonsko
InterStudy - štúdium v Holandsku, Dánsku, Belgicku a ďalších krajinách
Istituto Marangoni, Itálie
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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
• Ekonomická fakulta
• Fakulta rybářství a ochrany vod
• Filozofická fakulta
• Pedagogická fakulta
• Přírodovědecká fakulta
• Teologická fakulta
• Zdravotně sociální fakulta
• Zemědělská fakulta
Jönköping University, Švédsko
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems / The University College of Teacher
Education Vienna/Krems, Rakousko
• Department of Initial Teacher Education
• Department of Religious Education - Christian Denominations
• Department of Islamic Religion
• Department of Jewish Religion
• Department of Alevitical Religion
• Department of Continuous Teacher Education
• Department of Research and Development
• Centre for Continuous Education and Advanced Training
KdG University of Applied Sciences and Arts, Belgie
KU Leuven, Belgie
Liverpool Hope University, Velká Británie
LUT University, Fínsko
London Metropolitan University, Velká Británie
London South Bank University, Velká Británie
Masarykova univerzita
• Ekonomicko-správní fakulta
• Fakulta informatiky
• Fakulta sociálních studií
• Fakulta sportovních studií
• Farmaceutická fakulta
• Filozofická fakulta
• Lékařská fakulta
• Pedagogická fakulta
• Právnická fakulta
• Přírodovědecká fakulta
Mendelova univerzita v Brně
• Agronomická fakulta
• Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
• Institut celoživotního vzdělávání
• Lesnická a dřevařská fakulta
• Provozně ekonomická fakulta
• Zahradnická fakulta
Metropolitní univerzita Praha
Middlesex University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
Middlesex University, Velká Británie
Newcastle University, Velká Británie
NEWTON University
NEXTERIA o.z.,
Northumbria University, Velká Británie
Nottingham Trent University, Velká Británie
ÖHV-TRAINEE Tourismuskolleg, Rakousko
Österreich Institut GmbH, Rakousko
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Ostravská univerzita
• Fakulta sociálních studií
• Fakulta umění
• Filozofická fakulta
• Lékařská fakulta
• Pedagogická fakulta
• Přírodovědecká fakulta
Oxford Brookes University, Velká Británie
Paneurópska vysoká škola
• Fakulta ekonómie a podnikania
• Fakulta informatiky
• Fakulta masmédií
• Fakulta práva
• Fakulta psychológie
Prague City University
• School of Art and Design
• School of Business
• School of Education
• School of Media and IT
Prešovská univerzita v Prešove
• Fakulta humanitných a prírodných vied
• Fakulta manažmentu
• Fakulta športu
• Fakulta zdravotníckych odborov
• Filozofická fakulta
• Gréckokatolícka teologická fakulta
• Pedagogická fakulta
• Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Radboud University, Nizozemí
Regent’s University London, Velká Británie
Rosenheim Technical University of Applied Sciences, Německo
Royal Agricultural University, Velká Británie
SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+
SAE Institutes - London, Oxford, Liverpool, Glasgow, Velká Británie
SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra, n.o.
San Francisco State University, USA
Saxion University of Applied Sciences, Nizozemí
Sheffield Hallam University, Velká Británie
Skupina UCP
Slovenská technická univerzita v Bratislave
• Fakulta architektúry a dizajnu
• Fakulta elektrotechniky a informatiky
• Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
• Fakulta informatiky a informačných technológií
• Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
• Stavebná fakulta
• Strojnícka fakulta
• Ústav manažmentu
SOAS, University of London, Velká Británie
Southampton Solent University, Velká Británie
SRH Berlin University of Applied Sciences, Německo
SRH University Heidelberg, Německo
Stenden University of Applied Sciences, Nizozemí
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
St. Mary's University, Velká Británie
Swansea University, Velká Británie
Štátny inštitút odborného vzdelávanie (Národné centrum Europass)

19

Teesside University, Velká Británie
Technická univerzita v Košiciach
• Ekonomická fakulta
• Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
• Fakulta elektrotechniky a informatiky
• Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
• Fakulta umení
• Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
• Letecká fakulta
• Stavebná fakulta
• Strojnícka fakulta
Technische Universität Wien / TU Wien, Rakousko
• Faculty of Architecture and Planning
• Faculty of Civil Engineering
• Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
• Faculty of Informatics
• Faculty of Mathematics and Geoinformation
• Faculty of Mechanical and Industrial Engineering
• Faculty of Physics
• Faculty of Technical Chemistry
The HAGUE University of Applied Sciences, Nizozemí
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
• Fakulta priemyselných technológií
• Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
• Fakulta špeciálnej techniky
• Fakulta zdravotníctva
• FunGlass - Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá
• Katedra politológie
Trnavská univerzita v Trnave
• Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
• Filozofická fakulta
• Pedagogická fakulta
• Právnická fakulta
• Teologická fakulta
UCLL University of Applied Sciences, Belgie
UIC Barcelona, Španělsko
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
Universita Cattolica del Sacro Cuore, Itálie
University College Absalon, Dánsko
University for the Creative Arts, Velká Británie
University of Aberdeen, Velká Británie
University of Antwerp, Belgie
University of Bedfordshire, Velká Británie
University of Birmingham Dubai, Spojené Arabské Emiráty
University of Birmingham, Velká Británie
University of Bolton, Velká Británie
University of Bradford, Velká Británie
University of Central Lancashire, Velká Británie
University of Cumbria, Velká Británie
University of Derby, Velká Británie
University of Essex, Velká Británie
University of Gloucestershire, Velká Británie
University of Greenwich, Velká Británie
University of Groningen, Nizozemí
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University of Hertfordshire, Velká Británie
• Business School
• Creative Arts School
• Education
• Engineering and Computer Science
• Health and Social Work
• Hertfordshire Law School
• Humanities
• Life and Medical Sciences
• Physics, Astronomy and Mathematics
University of Huddersfield, Velká Británie
University of Chichester, Velká Británie
University of Lincoln, Velká Británie
University of Liverpool, Velká Británie
University of New York in Prague
University of Northampton, Velká Británie
University of Plymouth, Velká Británie
University of Portsmouth, Velká Británie
University of Reading, Velká Británie
University of Roehampton, Velká Británie
University of Southern Denmark, Dánsko
University of South Wales, Velká Británie
University of Suffolk, Velká Británie
University of Sunderland, Velká Británie
University of the West of England, Bristol, Velká Británie
University of West London, Velká Británie
University of Westminster, Velká Británie
University of Winchester, Velká Británie
University of Worcester, Velká Británie
Univerzita Karlova
• lékařská fakulta
• lékařská fakulta
• lékařská fakulta
• Evangelická teologická fakulta
• Fakulta humanitních studií
• Fakulta sociálních věd
• Fakulta tělesné výchovy a sportu
• Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
• Filozofická fakulta
• Husitská teologická fakulta
• Katolická teologická fakulta
• Lékařská fakulta v Hradci Králové
• Lékařská fakulta v Plzni
• Matematicko-fyzikální fakulta
• Pedagogická fakulta
• Právnická fakulta
• Přírodovědecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
• Evanjelická bohoslovecká fakulta
• Fakulta managementu
• Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
• Fakulta sociálnych a ekonomických vied
• Fakulta telesnej výchovy a športu
• Farmaceutická fakulta
• Filozofická fakulta
• Jesseniova lekárska fakulta v Martine
• Lekárska fakulta
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• Pedagogická fakulta
• Právnická fakulta
• Prírodovedecká fakulta
• Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
• Fakulta prírodných vied
• Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
• Fakulta stredoeurópskych štúdií
• Filozofická fakulta
• Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
• Ekonomická fakulta
• Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
• Fakulta prírodných vied UMB
• Filozofická fakulta UMB
• Pedagogická fakulta UMB
• Právnická fakulta UMB
Univerzita Palackého v Olomouci
• Cyrilometodějská teologická fakulta
• Fakulta tělesné kultury
• Fakulta zdravotnických věd
• Filozofická fakulta
• Lékařská fakulta
• Pedagogická fakulta
• Právnická fakulta
• Přírodovědecká fakulta
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
• Fakulta aplikované informatiky
• Fakulta humanitních studií
• Fakulta logistiky a krizového řízení
• Fakulta managementu a ekonomiky
• Fakulta multimediálních komunikací
• Fakulta technologická
• Univerzitní institut
Vienna University of Economics and Business / WU Wirtschaftsuniversität Wien,
Rakousko
• Department of Economics
• Department of Finance, Accounting and Statistics
• Department of Foreign Language Business Communication
• Department of Global Business and Trade
• Department of Information Systems and Operations Management
• Department of Management
• Department of Marketing
• Department of Private Law
• Department of Public Law and Tax Law
• Department of Socioeconomics
• Department of Strategy and Innovation
VIA DESIGN, Dánsko
VIA University College, Dánsko
Vrije University, Belgie
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
• Ekonomická fakulta
• Fakulta bezpečnostního inženýrství
• Fakulta elektrotechniky a informatiky
• Fakulta materiálově-technologická
• Fakulta stavební
• Fakulta strojní
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• Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola hotelová a ekonomická, Znojmo
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
• Fakulta chemické technologie
• Fakulta chemicko-inženýrská
• Fakulta potravinářské a biochemické technologie
• Fakulta technologie ochrany prostředí
• Ústav ekonomiky a managementu
Vysoká škola logistiky o.p.s
Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety
Vysoké učení technické v Brně
• CEITEC - Středoevropský technologický institut
• Centrum sportovních aktivit
• Fakulta architektury
• Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
• Fakulta chemická
• Fakulta informačních technologií
• Fakulta podnikatelská
• Fakulta stavební
• Fakulta strojního inženýrství
• Fakulta výtvarných umění
• Ústav soudního inženýrství
Webster Vienna Private University, Rakousko
www.scio.cz, s.r.o.
Žilinská univerzita v Žiline
• Celouniverzitný študijný program
• Fakulta bezpečnostného inžinierstva
• Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
• Fakulta humanitných vied
• Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
• Fakulta riadenia a informatiky
• Stavebná fakulta
• Strojnícka fakulta
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