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Najväčší medzinárodný veľtrh štúdia a kariéry na Slovensku,
18. ročník AKADÉMIA & VAPAC® sa uskutočnil v dňoch 7. – 9. októbra 2014.
pod záštitou:
Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie
Petra Pellegriniho, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rudolfa Kropila, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie.

v

Bratislave

VYSTAVOVATELIA:
REGISTROVANÝCH 225 VYSTAVOVATEĽOV V ZASTÚPENÍ :
 slovenské a zahraničné univerzity, vysoké školy, fakulty, inštitúcie disponujúce
s informáciami o jazykovom vzdelávaní, štipendiách, grantoch, voľno časových
aktivitách, možnosti a potrebe zamestnaneckých pozícií, požiadavkách
zamestnávateľov v jednotlivých regiónoch SR a v zahraničí.
NÁVŠTEVNOSŤ:
 1. deň 7.10.2014 - 2654, 2. deň 8. 10.2014 - 3827, 3.deň 9.10.2014 - 1708.
Návštevníci s preukazom Znížená práceschopnosť (ZPS) alebo osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím (ŤZP) majú, po predložení preukazu, vstup na veľtrh zdarma.
Veľtrh je určený najmä pre študentov končiacich ročníkov – budúcich maturantov,
ktorým má napomôcť pri výbere ďalšieho vzdelávania a získať odpoveď na otázky
s tým súvisiace, priamo od relevantných zástupcov jednotlivých škôl a inštitúcií.
Popri výmene informácií od vystavovateľov, organizátor pripravil pre návštevníkov
i mnoho ďalších zaujímavých stretnutí, súťaží, ankiet.
PRE ŠTUDENTOV vyhrať:
Študijnú cestu zameranú na činnosť Európskej únie a Zastúpenia Európskej komisie
Jazykový kurz
Exkurziu na vybranú slovenskú univerzitu
Vecné ceny
Vyskúšať si on-line maturitu na notebookoch zo slovenského jazyka, matematiky,
anglického jazyka, ako aj testové úlohy z ďalších predmetov.
Absolvovať test jazykových zručností a získať certifikát o dosiahnutom výsledku.

PRE PEDAGÓGOV - možnosť výmeny informácii so zástupcami:
 Vysokých škôl
 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 Národného ústavu certifikovaných meraní – nazrieť do tvorby testových úloh
v projekte E-test.
 Profesie, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – oboznámiť sa so štatistikou
o študijných odboroch vo vzťahu k zamestnanosti v jednotlivých regiónoch SR
a potrebách zamestnávateľov.
 Agentúry pre štrukturálne fondy k Operačným programom Vzdelávanie a Výskum
a vývoj na roky 2014-2026 – k projektom o nenávratný finančný príspevok.
PRE VYSTAVOVATEĽOV:
V druhý deň konania veľtrhu 8.10.201 organizátor pripravil zástupcom vystavovateľov
exkurziu do automobilového závodu Volkswagen v Bratislave. Po 1 1/2 hodinovej prehliadke
výrobných hál závodu sa zástupcovia vystavovateľov presunuli do hotela Devín na
spoločenský večer.
VEĽTRH AKADÉMIA & VAPAC V MASMÉDIÁCH:
Organizátor venoval propagácii veľtrhu priestor. Informácie o konaní veľtrhu boli zverejnené,
priebežne, resp. mesiac pre konaním veľtrhu v nasledovných masovokomunikačných
prostriedkoch:
 ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKO:
Slovenský rozhlas informoval verejnosť o veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC
spravodajskom vysielaní v týchto dňoch:
St 1. 10. 2014
Št 2. 10. 2014
Pi 3. 10. 2014
So 4. 10. 2014
Po 6. 10. 2014






vo svojom

časopis TREND – v týždenníku: číslo 37, str. 27, trend č. 38, str. 7.
časopis PROFIT v dvojtýždenník: číslo vydania 19 str. 53.
Najväčší vzdelávací portál na Slovensku www.education.sk.
PROFESIA.SK - najväčší pracovný portál na Slovensku http://www.profesia.sk/.
Internetový portál BRIGÁDA. SK - Srdcom portálu sú inzeráty na brigády, ktoré zadávajú
personálne agentúry a ostatní zamestnávatelia. Brigádnici, ak sa chcú na brigádu prihlásiť
sa musia zaregistrovať a kontaktovať priamo zamestnávateľa mailom alebo telefonicky.
Info o veľtrhu na : http://www.brigada.sk/.
 ANTI – škola najväčšia databáza študentských referátov
Info o veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC 2014 na : http://www.antiskola.eu/sk/referaty.
 STUDIA EDUCATION - Vysokoškolské a stredoškolské štúdium - vyhľadávací portál
Info o veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC 2014 na : http://studia.education.sk/.
 ZONES.sk - najväčší študentský portál na http://www.zones.sk/

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE veľtrhu štúdia a kariéry 18. ročníka AKADÉMIA & VAPAC® sa
uskutočnilo dňa 7.10.2014 za účasti:
Petra Pellegriniho, ministra školstva, vedy výskumu a športu SR
Mareka Šmida, viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie
Márie Kadrliakovej, zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Brány veľtrhu pre verejnosť boli otvorené 7. 10. 2014 od 10.00 h – do 16.00 h
8. – 9. 10. 2014 od 9.00 h – 14.00 h.
VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH ANKIET A SÚŤAŽÍ:
Študijná cesta zameraná na činnosť Európskej únie a Zastúpenia Európskej komisie.
Výbercovia:
Peťa Brisková, Pedagogická a sociálna akadémia, 1.mája 168/7, 911 01 Trenčín
Frederik Hanáček, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61 Tisovec
Veronika Podbehlá, Gymnázium Bernoláková 37, 942 01 Veľké Šurany
Dominika Šimová, Gymnázium, 1.mája, 020 15 Púchov
N. Baková, Spojená škola Nivy 2, 927 05 Šaľa
Martin Lušťoň, Spojená škola, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín
Dominika Sedláková, Gymnázium, 1.mája 8, 901 01 Malacky
Karolína Blašková, Súkromné gymnázium FUTURUM Kožušnícka 71/2, 911 05
Trenčín.
Jazykový kurz, spoločnosti EF/Jazykové pobyty:
Výberkyňa:
Monika Čangová, Gymnázium, 17. novembra 1180, 955 01 Topoľčany.
Náhradníčka:
Katarína Szaboóvá, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 13, Bratislava.
Exkurziu na vybranú slovenskú univerzitu:
Výherca:
Šimon Stopka, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín, Veľké Stankovce 744,
Trenčianske Stankovce.
Záujem o Jeséniovú lekársku fakultu Univerzitu Komenského, študijný odbor
medicína.
Vecné ceny vo forme propagačných balíčkov získali od Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne
fondy EÚ k operačným programom Vzdelávanie a Výskum a vývoj:
Stanislava Čanecká, Skalité
Martina Kučeríková, Krásno nad Kysucou
Andrea Grominová, Bratislava.

FOTOGALÉRIA
Fotogaléria z 18. ročníka veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC® je zverejnená na
http://www.akademiavapac.sk/sk/v-mediach/fotogaleria.

