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Univerzita 

Univerzita v Almérii je krásna škola nachádzajúca sa priamo na pobreží mora v najjužnejšej 

časti Španielska. Na univerzite sa nachádza veľmi veľa 

odborov takže ponuka predmetov je veľmi pestrá. Avšak ak 

by ste chceli študovať v angličtine tak ako ja nájdete len zopár 

predmetov a to z oblasti podnikania a turizmu. Ja osobne som 

bola v 4. semestri a zhodovali sa mi takmer všetky predmety 

a to študujem manažment. Sú dve základné veci na ktoré treba 

dbať pri väčšine predmetov a to je dochádzka a jeden termín 

skúšky.  

Čo sa týka dochádzky nemali by ste vynechať ani jednu 

working group (cvičenie) no keďže tie sú len každé dva 

týždne čo v prepočte za jeden semester vychádzalo asi 6 alebo 

7 krát to bola celkom jednoduchá podmienka. 

Termín skúšky nám učitelia zadali už na prvej hodine a termín 

je nemenný. Ak ste skúšku na prvý krát nespravili môžete ju opakovať v Septembri. Ale ani 

toho sa netreba báť pretože takmer všetky skúšky sú formou multiple choice, dá sa to naučiť 

aj za týždeň verte mi. 

Univerzita je dobre vybavená nájdete tam niekoľko miest na kopírovanie či tlačenie 

dokumentov, veľa bufetov a kaviarní alebo jedáleň vybavenú mikrovlnkami. 

ESN office 

Ľudia s ESN sa počas toho jedného semestra stali mojou rodinou. Nie len že boli na všetkých 

výletoch a aktivitách ktoré organizovali ale stretávali sa 

s nami kedykoľvek mohli. Vďaka ESN som spoznala 

väčšinu svojich „Erasmus kamarátov“. Základom je 

vždy international week. To je týždeň plný aktivít typu 

prehliadka univerzity, typické španielske jedlá či 

tradície ale hlavne prvý spoločný výlet. My sme boli na 

víkend v národnom parku Cazorla kde som spoznala 

najviac ľudí. Ďalej to bolo veľa výletov do okolitých 

ale aj vzdialených miest ako napríklad Granada, 

Barcelona, Valencia či Gibraltar. Mne osobne sa najviac páčil víkend v Maroku, nie len preto 

že som sa konečne dostala za hranice Európy ale aj vďaka tomu že bol výborne 

zorganizovaný. Cez zimu sa dalo ísť lyžovať do Sierry Nevady a počas leta potápať do 

národného parku Cabo de Gata. Neodmysliteľné ale boli aj výlety typu biela párty na pláži, 

víkend na Ibize alebo náš posledný a rozlúčkový výlet do Mojacaru spojený s aquaparkom. 

Ešte jedna zo zaujímavých vecí od ESN boli ESN awards kde ste mohli vyhrať cenu ako Miss 



Erasmus, Best kisser, Lady of Party alebo Best couple. Ja s kamarátkou sme vyhrali cenu za 

reprezentáciu Almérie vo svete vďaka našim vlogom. Link na prvý z nich nájdete na konci. 

Ubytovanie 

Nájsť ubytovanie je pomerne ľahké. Všetci sme bývali roztrúsený v časti mesta menom 

Zapillo, ktorá sa nachádza priamo pri pláži, čiže ak budete 

šikovný je dosť veľká pravdepodobnosť že budete mať 

byt práve s výhľadom na more. Treba sa čo najskôr pridať 

do skupiny na facebooku ktorú tiež vytvorilo ESN 

(Erasmus Almeria a rok alebo tak nejak). Ak sa vám však 

nepodarí nájsť ubytovanie v skupine nezúfajte v ESN 

office vám radi pomôžu niečo nájsť. Nájom sa pohybuje 

medzi 150 až 200€ ale dá sa nájsť aj lacnejší, plus 

náklady na vodu, elektrinu a plyn. Ceny potravín sú 

podobné ako u nás. Jedna z vecí ktorú veľmi odporúčam 

sú čínske obchody kde nájdete úplne všetko za super 

cenu. Či už školské potreby, nejaké pomôcky do kuchyne 

alebo na vybavenie izby, proste všetko hľadajte najprv 

tam.  

Ako dopravný prostriedok vám odporúčam kúpiť si bicykel. Cesta do školy je nie len 

jednoduchá ale aj nádherná, pretože cyklo-chodník vedie od začiatku Zapilla až priamo 

k univerzite popri mori. Ak však nie ste fanúšikom bicykla môžete ísť pohodlne MHD, ktorá 

je ale drahšia ako u nás a ráno celkom preplnená, ale ak cestujete z internátov na to ste asi 

zvyknutí.  

Spoločenský život 

Na spoločenský život si vždy i popri škole určite nájdete čas. V Almérii sa nachádza dosť 

klubov no najčastejšie budete určite v jednom 

s názvom La Clásica. Do tohto klubu majú všetci 

erasmus študenti vstup zadarmo, preto sa tam všetci 

každý štvrtok, piatok či v sobotu stretávajú. Pred tým 

ako sa ide na párty je vždy niekde „botellon“ (v byte 

alebo na pláži). V La Clásice sa hrá väčšinou 

reggaeton takže ak ste fanúšikom napríklad housu 

alebo niečoho iného treba skúsiť aj iné kluby. Veľmi zaujímavá je napríklad ulica 4 Calles 

kde sa nachádza množstvo malých barov. Počas dňa si môžete ísť sadnúť do niektorej 

z kaviarní na pláži. Jedna z vecí ktorú si určite na Andaluzii zamilujete aj vy je „tapas“. Vždy 

keď si objednáte nejaký alkoholický nápoj ako napríklad víno či pivo môžete si k nemu 

vybrať zo širokej ponuky nejaké malé jedlo zadarmo.  

Záver 

Alméria je krásne mesto do ktorého som sa ja osobne zamilovala. Je to mesto pomerne bez 

turistov a teda pokojné. Čo sa týka počasia na dážď 

zabudnite pretože ak zaprší tak len raz za dva mesiace na 

niekoľko minút pár kvapiek. Obloha je takmer stále jasná 

a slnečná, jediné čo vás môže trochu prekvapiť je občasný 



silný vietor. More je čisté s pieskovými plážami a kúpanie záleží od vás (ja som bola v mori 

prvý krát už začiatkom Marca).  

Dúfam, že vás môj report oslovil a vyberiete si práve 

Almériu. Odporúčam to na 100%. Ak budete čokoľvek 

potrebovať kontaktujte ma na e-mail veľmi rada zodpoviem 

všetky vaše otázky. 

 

 

 

S pozdravom Zuzana Slobodová. 

 

 

E-MAIL: slobodova.zuzi@gmail.com 

 

Link na vlog 

https://www.youtube.com/watch?v=t1iZqU_asA4&t=1189s 
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