
	  
	  

 
„WasserKopf“ 

Aj toto je jeden z prívlastkov, ktoré dostalo mesto Viedeň. Vo Viedni žije cez týždeň približne 
1,8 milióna obyvateľov. Populácia Rakúska je zhruba 8,5 milióna. Domáci hovoria, že Viedeň 
funguje skoro ako samostatný štát a prezývka „Wasserkopf“ vznikla preto, lebo „hlava“ je už 
príliš ťažká vzhľadom na zvyšok krajiny. 

Viedeň je nádherné mesto s množstvom pamiatok. Mesto je na prvý pohľad obrovské, ale 
človek si časom zvykne. Na svoje si prídu priaznivci kultúry, športu či iných aktivít.  

Fachhochschule Technikum Wien 

V Rakúsku rozdeľujú vysoké školy na dva typy. Fachochschulen a „normálne“ univerzity. Na 
Fachhochschule je školné aj pre domácich študentov dané zo zákona 350€ (Erasmus študenti 
nemusia platiť tento poplatok ), univerzity sú zadarmo. Fachhochschule sa vyznačujú tým, 
že sú viac praktické ako teoretické. V Rakúsku je to nový trend, ktorý mal zo začiatku 
problémy presadiť sa. Momentálne sú veľmi populárne. V praxi to znamená, že väčšina 
prednášajúcich sú ľudia z branže, ktorí majú vlastné firmy alebo sú zamestnaní.  

Študuje sa v nemeckom a aj anglickom jazyku, ale väčšina predmetov je v nemčine. Preto si 
treba dopredu pozrieť predmety, ktoré by ste mali absolvovať a podľa toho aj plánovať. 
Niektoré predmety trvajú celý semester a sú raz do týždňa, iné sú aj trikrát do týždňa, ale 
trvajú kratšie, napríklad pol semestra. 

Na FH Technikum Wien funguje všetko cez ich interný akademický systém CIS a Moodle. 
V CISe nájdete svoj rozvrh, mail, známky a všetky potrebné informácie. Moodle je portál, 
kde prednášajúci najčastejšie komunikujú so svojimi poslucháčmi. Nachádzajú sa tam úlohy, 
syllabusy, projekty, hodnotenie či diskusia. Každá jedna hodina má svoj priečinok, kde je 
napísané, čo treba naštudovať na danú hodinu a čo sa na nej bude diať.  

Hodnotenie pozostáva tak ako u nás z časti prácou počas semestra a na záver je skúška (exam) 
alebo semestrálny projekt, prípadne oboje.  

Ubytovanie a život vo Viedni 

Ubytovanie funguje formou internátov alebo zdieľaných bytov. Internáty sú lacnejšie (cca 
350€/mesiac), ale bohužiaľ je ich veľmi málo, preto si treba vybavovať ubytovanie ihneď po 
prijatí. Izba v byte môže stáť od 350-500€/mesiac v závislosti od polohy a šťastia. 
Semestrálna električenka stojí 150€ a zahŕňa metro, mestské vlaky, autobusy a električky. 
Život vo Viedni je drahší ako v Bratislave. Povedal by som, že náklady na život sú približne 
dvojnásobné v porovnaní s Bratislavou.  

Ľudia 

Ľudia, s ktorými prídete do kontaktu, sú veľmi milí. Prvá zastávka je na International Office, 
kde vybavíte všetky potrebné dokumenty. Domáci študenti a aj obyvatelia sú zo začiatku 
trochu ostýchavejší ale po pár stretnutiach ste jedným z nich.  


