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  Akureyri je malé mestečko na severe Islandu(cca 30 000 obyvateľov). Univerzita má 

okolo 1500 študentov a ponúka rôzne kurzy od zdravotníctva cez právo, financie, filozofiu až  

po marketing. Predmetov v angličtine je pomenej, no v prípade záujmu sa dá aj dohodnúť 

a urobiť si predmet v Islandštine individuálne po anglicky (viac o predmetoch v AJ na 

http://english.unak.is/students/incoming-exchange-students).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku výhľad z najvyššieho vrchu Severného Islandu-Kerllingu(cca. 1500 m.n.m)- Akureyri sa nachádza pri fjorde pod poslednym 

kopcom hrebeňa vpravo. 

Island je veľmi málo zaľudnená krajina, má rozlohu dva krát väčšiu ako Slovensko 

a obyvateľov len väčšiu 

polovicu Bratislavy. Aj 

preto jedna z jeho 

predností je jeho 

nepoškvrnená príroda. Ak 

sa vyberiete na zimný 

semester, je dobré stihnúť 

toho čo najviac ešte 

v auguste alebo septembri, 

pretože októbrom už môže 

začať tuhá zima a spolu so                              

skracujúcami sa dňami  
Okolie mesta Dalvík, 40 km severne od Akureyri 

to nie sú najvhodnejšie podmienky na spoznávanie prírody, aspoň nie študentským spôsobom 

(stanovanie je povolené takmer všade). Dlhá zima a tmavé dni však majú aj svoje výhody, 



medzi ktoré nespochybniteľne patrí polárna žiara, ktorá sa dá pozorovať pri nízkej oblačnosti 

v noci už od stredu septembra.  

 Čo sa týka ubytovania, tak zahraničný 

študenti väčšinou bývajú v Guest-housoch, 

ktoré cez sezónu ubytúvajú turistov a mimo 

sezóny študentov. Cena je okolo 280 eur/mesiac 

a vybavenie je výborné.  Ja osobne som býval 

v Gulle Villan, čo je Guest-house cez ulicu od 

mestskej plavárne. Čo sa týka plavárni, tak 

každý vie že pre Island je typická geotermálna 

energia, no nie každý vie že vďaka tomu má 

každá čo i len dedina zo 100 obyvateľmi 

celoročne otvorený vonkajší plavecký bazén, 

sedacie bazény s rôznymi teplotami, parnou 

saunou a niekedy aj nejakými toboganmi. 

Celoročná študentská permanentka sa dala 

kúpiť za cca 92 eur a podľa mňa to stojí za to. 

Čo sa týka iných možností športovania, tak na 

univerzite je dobre vybavené fitness-centrum,  
Polárna žiara z lyžiarskeho strediska nad Akureyri 

rôzne posilňovne, 6 km od mesta je lyžiarske stredisko (celoročná študentská permanentka 

okolo 100 eur) a dá sa napríklad chodiť aj liezť na umelú stenu s miestnymi Horskými-  

záchranármi. 

 Ohľadne jazyka, islandština 

je krásna a miestny vedia oceniť 

cudzincov snažiacich sa hovoriť po 

islandsky, špeciálne v baroch. 

Avšak už len fakt, že Islandštinou 

hovorí len okolo 300 000 ľudí je 

mierne odradzujúci. 

 Aj keď mesto nie je veľké, 

študentská únia organizuje takmer 

každý týždeň aspoň jeden event, 
Jedna z veľkých kostýmových párty organizovaná miestnou študentskou úniou 



v meste sú dve kiná (filmy po anglicky), Laser-tag aréna, začiatkom septembra je v meste 

hudobný festival, na koncerty sa dá ísť niekedy aj 3 krát do týždňa, každý štvrtok býva pub-

quiz a je toho ešte oveľa viac. 

Čo sa týka cien, sú určite o niečo vyššie ako u nás, 

hlavne čo sa týka služieb, no potraviny sa dajú kúpiť 

aj za celkom rozumné ceny napr. v supermarkete 

BONUS. Celkovo výdavky na mesiac bez 

ubytovania by som odhadoval tak na 300-500 eur, 

záleží individuálne, či si človek varí sám 

a podobne... 
Na poslednej fotke Alka-Puffin, známy symbol Islandu a turistické lákadlo. Ak ho chete vidieť, treba sa poponáhľať, koncom Augusta totiž 

opúšťajú Island. 

 

 

 


