
Sevilla 2018 

Úvod 

Sevilla je hlavným mestom regiónu Andalúzia, ktorý sa nachádza na juhu 

Španielska. V regióne sú ešte významné mestá Cadiz, Malaga, Granada, Cordoba, 

Jaen a Almeria, pričom väčšinu z nich sa oplatí navštíviť. Sevilla je však centrom 

regiónu a to potvrdzuje svojou rozmanitosťou a veľkosťou.  

V meste sa vďaka dvom veľkým univerzitám nachádza mnoho študentov a aj 

Erazmákov z celého sveta (najviac však Talianov). 

Počtom obyvateľov presahuje 700 000 ale v realite to nie je až tak cítiť a mesto 

nenadobúda dojem preplnenosti ako napríklad Bratislava. (hlavne dopravne). 

 

Obrázok 1: Centrum Seville 



Univerzita 

Univerzita Pablo de Olavide sa nachádza na okraji mesta mimo centra. Výhodou je 

stanica Metra kúsok od školy. Kempus školy je obrovský keďže všetky jej fakulty 

sa nachádzajú v jedinom areáli, ktorý má okolo 25 budov vrátane knižnice, jedální 

atď. Výučba prebieha v aulách a učebniach. 

 

Obrázok 2: Campus univerzity 

Výučba jednotlivých predmetov sa líši. Niektoré prebiehajú týždenne klasicky – 

jedna prednáška + jedno cvičenie týždenne a pri iných predmetoch polovicu 

semestra bežia iba prednášky (2x týždenne) a v druhej polovici začínajú praktické 

cvičenia. 

Hodnotenie nie je prispôsobené ani rozdielné pre Erasmus študentov, čo mi všade 

prizvukovali. Hodiny prebiehali so špalienskými študentami a nikto nebral ohľad 

na to že som Erasmus študent. Hodnotenie štýlom povinná dochádzka, projekt 



alebo nejaké seminárky, midtermy a záverečná skúška. Niektorí vyučujúci neboli 

ani ochotní umožniť erazmákom spraviť skúšku pred Vianocami (nevýhoda 

zimného semestra). Na skúšku je jeden jediný pokus bez možnosti opravy. 

Erasmus študentom vôbec nevychádzaju v ústrety a kopec ich musela opustiť 

Sevillu predčasne. 

Hodiny začínajú v známych časoch ako 9:00, 10:30, 12:00. Nevýhodou je absencia 

prestávok medzi jednotlivými hodinami... Áno, vyučovanie trvá 90minút, a na jeho 

konci už musíte byťna inej hodine, kľudne aj na druhom konci areálu. (ešteže sme 

v Španielsku a mešká každý). To, že nemajú prestávku na obed medzi vyučovaním 

12:00 – 12:30 mi osobne vadilo najviac. Avšak, rozvrh sa dá poskladať tak aby 

tých hodín okolo obeda bolo čo najmenej. 

Rozvrh si študenti tvoria sami podľa časových preferencií jednotlivých skupín 

predmetu, ktoré sú na výber. V podstate je to ako u nás – každá skupina má 

inokedy cviko, akurát si podľa kapacity možte sami vybrať kedy chodiť.  

Pozor! 

Predmetov v angličtine je dostatok, viac však majú na výber študenti stupňa Bc. 

(intro do ekonómie, makroekonómia či základy manažmentu). Odporúčam 

nespraviť rovnakú chybu ako ja, a spraviť si e-zápis predmetov vo veľkom 

predstihu - nie až po začatí semestra. Inak sa môže stať, že anglické predmety úž 

nebudú voľne a vám ostane španielčina alebo trpký návrat domov (pozdravujem 

spolužiačky). Ak máte záujem o predmety v španielčine, platí rovnaké pravidlo – 

aj tie majú kapacitu. 

Doprava 

Veľkou výhodou je hustá sieť cyklotrás a obyvatelia denne využívajúci bicykle, 

buď vlastné alebo mestské 

zdieľané.  

Stanice mestských bicyklov, ktoré 

sa volajú Sevici, sa nachádzajú 

doslova za každým rohom (cca. 

250) a s ich využívaním som 

nemal nikdy problém. Bicykel sa 



môže používať 30min a potom je potreba ho vrátiť do ktorejkoľvek zo Sevici 

stations. Ročný lístok na mestksé bicykle stojí 40eur a dá sa predať po ukončení 

mobility niekomu inému. (fair enough) 

Sevilla ma aj jednu linku metra, ktorá spája Univerzitu s centrom a inými časťami. 

Pozor -  Mesačný lístok od MHD však neplatí na Metro (ako napr. v Prahe). Na 

metro sa najviac oplatí lístok BONO - 40 jázd za 30eur, čo treba využiť do jedného 

mesiaca – potom to prepadne. Ja osobne som autobusy/električky vôbec 

nevyužíval a preto som mal len lístok na metro a Sevici. 

Ubytovanie 

Bývať je možné na internátoch, o ktorých info vôbec nemám, lebo som si zvolil 

privát. Odporúčam hľadať a aj rezervovať ubytovanie čo najskôr, najlepšie hneď 

po prijatí na Erasmus. Mesto je v septembri doslova BOOKED OUT. 

Už podľa preferencií lokality hľadajte ubytko buď blízko školy alebo blízko centra. 

Čím neskôr hľadáte, tým vyššie ceny sú v centre. Ja som býval v najužšom centre 

a do školy som to mal nejakých 40min kombináciou bicykla a metra. Na druhej 

strane som vyšiel na ulicu a ...veď viete.... Keby bývam pri škole – nechce sa mi 



chodiť metrom kamsi do centra každý deň. A Sevillu treba zažiť zvnútra, nie 

z periférie. Sevilla proste žije. Keby som hľadal ubytovanie lepšie informovaný, 

zohľadnil by som aj najbližšiu stanicu Metra, aby som nemusel používať bicykle.  

Bývať sa dá ešte v častiach ďalej od centra ako Triana, či Macarena – ceny su 

najlacnejšie, ale do školy ďaleko, aj do mesta ďaleko. 

 

Obrázok 3: Macarena 

 

Cestovanie 

Cestovanie počas víkendov vrelo odporúčam lebo región je prekrásny. Oplatí sa 

cestovať z klubmi ako ESN (erasmus student network) alebo ECS (erasmus club 

Sevilla). Osobne som skúšal cestovať aj na vlastnú päsť a vyšlo to vždy 2x drahšie 

ako rovnaký trip cez ESN. Najviac odporúčam mesto Granada a výlet do Maroka, 

či Lisabonu (samozrejme najlepšie ísť všade kam ponúkajú.) 



 

Obrázok 4: Real Alcazar de Sevilla (Dorne from Game of Thrones) 

Záver 

Tento report som sa rozhodol napísať preto, aby som ti uľahčil rozhodovanie alebo 

priblížil Sevillu ako destináciu pre tvoj budúci Erasmus. Ja som takéto informácie 

na začiatku vôbec nemal a veľmi mi chýbali, tak budem rád ak som ti pomohol 

aspon trošku. Ak tam vyslovene chceš ísť, ovládaš španielčinu alebo ťa láka 

kultúra, teplo a španielsky temperament, tak tam choď. Ak nevieš po španielsky 

a hlavne si myslíš, že to bude ľahké a sama párty, tak to tak celkom byť nemusí. 

Na druhej strane ja som sa začal španielčinu učiť pár mesiacov pred vycestovaním 

a musím povedať, že mi Erasmus v Španielsku veľa dal. Okrem zdokonalenia sa 

v novom jazyku aj kopec skúseností a dobrodružstva. Všetko sa dá, ak človek chce 

😉 



 

S pozdravom, 

Jaroslav Varjan 


