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Univerzita: 
Súkromná škola sídliaca kúsok od centra, čo však vôbec nevadilo, pretože v tejto oblasti sa nachádzali všetky univerzity. 
Metro jazdilo pravidelne a veľmi blízko ku škole, takže nebol problém. Predmety boli vyučované v angličtine a rozvrh 
mi vyšiel na 2 dni v týždni. Dobrovoľne som si pridal Portugalčinu, ktorá bola za 6 kreditov. Niektoré predmety 
prebiehali na báze projektov a prezentácií, niektoré na báze testov. Nemusíte sa ich obávať, dalo sa to v pohode 
zvládnuť, učitelia boli priateľskí a škola bola vo všeobecnosti benevolentná s ľudským prístupom. Prednášky sme 
nemali žiadne, predmety fungovali na princípe iba cvičení. Prostredie v škole bolo pekné a udržiavané. Komunikácia so 
študijným oddelením (pre Erasmus študentov) na vysoko profesionálnej úrovni, pomôžu so všetkým. 
 
Ubytovanie: 
Najlepšie je bývať v centre mesta, hoci aj za mierne vyššiu cenu. Ceny v centre sú od 250 do 370€ / mesiac, záleží od 
času, či ubytovanie rezervujete vopred a ako veľmi ste náročný. Bývať mimo centra je fajn jedine z hľadiska ceny (od 
cca 230€ do 350€), ale nie je to praktické. Každý deň sa stretávate s kamarátmi v centre a cestovanie domov môže byť 
otravné. Odporúčam teda bývať v centre, konkrétne ja som býval za 300€/mesačne pri Jardim do Morro. Bola to skvelá 
lokácia, ale najlepšia je blízko Aliados, Trindade alebo Bolhao. Máte ku všetkému blízko. Škola tiež ponúkala ubytovanie 
v partnerských internátoch, ktorých cena bola 500€/mesiac. Vyzeralo to krásne, ale opäť je to blízko školy, ďaleko od 
centra a za tú cenu sa to mne osobne neoplatilo. Veľa Erasmus študentov si našla ubytovanie cez Facebook skupiny, ja 
osobne cez stránku uniplaces.com, kde sú overené ubytovania. 
 
Mesto a život: 
Mesto je nádherné. Farebné domčeky s tradičnými modrými kachličkami, veľa barov, kaviarní, lokálnych pekární 
a kvalitných vinární bohato stačili na študentský život. Dostupnosť potravín, liekov a iných služieb na dobrej úrovni, 
nikdy mi nič nechýbalo. Aj napriek pandémii mesto stále žilo a bolo sa dať kde zabaviť, hoci oficiálne kluby boli 
zatvorené. Tým, že mesto je postavené v údolí rieky Duoro, tak sa v ňom nachádza viacero mierne strmších ciest, ale 
po 3-4 dňoch si na to zvyknete. Navyše, nepotrebujete vďaka tomu leg-day, máte ho zadarmo. Nebol to žiaden 
problém, navyše to bolo skôr zaujímavé chodiť cez tieto portské uličky a následne si vychutnať portské víno pri rieke 
Duoro. Čo sa týka počasia, tak tým, že Porto je „oceánske“ mesto, treba sa pripraviť, že teploty boli okolo 20-24 
stupňov, prevažne s miernym vetrom. Po zapadnutí slnka boli noci pomerne chladné, a budovy tam prevažne nie sú 
zateplené, ale ak máte ohrievač na izbe, tak všetko bolo v poriadku a nie je sa čoho obávať. 
 



Výlety a zážitky: 
Portugalsko je krásna krajina s neobmedzenými možnosťami na výlety. Ja osobne som po preskúmaní Porta bol 
viackrát v Aveire, prezývané ako portugalské Benátky, v Brage, v meste Guimaraes, v hlavnom meste Lisabone, 
v národnom parku Geres, v španielskej Seville, v Algarve na juhu Portugalska, na Madeire a na Azorskom ostrove Sao 
Miguel. Ostatní Erasmus študenti boli ešte aj v španielskom Vigu a priľahlých ostrovoch, ale aj v španielskom Madride. 
V samotnom Porte je množstvo atrakcií čo vidieť a zažiť. Či už je to štadión futbalového klubu FC Porto, most Ponte 
Luis, farebné úzke uličky, portugalská architektúra budov, surfovanie na pláži Matosinhos, nádherné parky, západy 
slnka, krásne pieskové pláže a mnoho iného. Voda na portugalskom pobreží v oceáne bola na kúpanie studená, čo bola 
jediná nepríjemná vec, napriek tomu by som túto krajinu nevymenil za nič iné. Z kapacitných dôvodov sem nedávam 
fotografie, ale keby ste mali záujem vidieť, ako tie mestá vyzerajú, tak na konci reportu nechám odkaz na môj IG účet. 
Domáci obyvatelia miestami nevedia po anglicky, ale pokiaľ ukážete, že viete základy portugalčiny, tak sú ku Vám veľmi 
priateľskí a nápomocní. Porto má čaro priateľského mesta, kde si každý pomáha, pretože ľudia sa poznajú. Nikdy som 
s ničím nemal problém, dokonca aj policajti majú ľudský prístup pri riešení problémov. 
 
Ceny: 
Potraviny sa v obchodoch pohybujú na rovnakej cenovej úrovni ako na Slovensku, hoci niečo je mierne lacnejšie a niečo 
zase mierne drahšie. Pokiaľ ale nechcete zbankrotovať, tak odporúčam variť si doma aj so spolubývajúcimi, pretože 
ceny v reštauráciách sú inšie, ako keď si varíte. Prekvapila ma lacná cena kávy a sladkých i slaných dobrôt v miestnych 
pekárňach, kde sa najete za lacný peniaz. Mesačný lístok na metro/bus/vlak v rámci Porta stál pre študentov 30€, čo 
bola prijateľná cena. Cestovanie medzi mestami bolo pomerne lacné, cez FlixBus alebo vlakom to vyšlo naozaj za 
drobné. Cestovanie po meste mimo MHD sa dalo aj Boltom/Uberom, kde ceny boli pre porovnanie lacnejšie ako 
v Bratislave. Vzhľadom na pandémiu som si nekúpil tzv. študentskú ESN kartu, vďaka ktorej by som za iných okolností 
mal možnosť ísť na výlety organizované touto organizáciou a mal aj iné zľavy, ale k životu ju nepotrebujete. Dá sa 
povedať, že grant pokryl náklady na ubytovanie a sociálny život vrátane potravín (možno 20-30€ ešte z vlastného 
vrecka som doplatil), avšak ak chcete spoznať krajinu cestovaním, tak treba mať niečo so sebou. 
 
Záver: 
Ak váhate nad tým, či si vybrať Porto alebo iné mesto v Portugalsku, tak osobne aj po tejto skúsenosti by som si opäť 
vybral Porto. Miestni obyvatelia, rovnako ako aj Erasmus študenti z iných portugalských miest, považujú Porto za 
najkrajšie mesto s najlepšou dostupnosťou. Žiadne z portugalských miest ma nezaujalo viac ako Porto, kde sa naozaj 
cítite ako doma. 
 
Ak máte nejaké otázky, pokojne mi zavolajte/napíšte a poradím. Takisto dám skryté tipy, ktoré sa do tohto reportu 
nezmestili. 
 
Bc. Marek Farkaš 
+421 904 605 130 
IG: marekkiaro_ 
FB: https://www.facebook.com/marekfarkaspk 



 
 



 


