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Škola	  má	  veľa	  fakúlt,	  takže	  študovať	  môžete	  čo	  sa	  vám	  hodí.	  	  Pre	  študentov	  sú	  v	  ponuke	  predmety	  

manažérskeho	  smeru	  v	  angličtine,	  ale	  ja	  som	  mal	  aj	  predmety	  po	  nemecky	  a	  technického	  
smeru(dobrovoľne).	  

Nemčina	  nie	  je	  nevyhnutná,	  bolo	  tam	  veľa	  študentov	  čo	  nevedeli	  ani	  zaťať	  po	  nemecky	  a	  bez	  
problémov	  prežili	  ;)	  Nemci	  sú	  hrdý	  národ	  a	  keď	  vidia,	  že	  aj	  keď	  ste	  cudzinec	  ale	  snažíte	  sa	  rozprávať	  

nemecky,	  snahu	  ocenia	  	  

Ubytovanie	  je	  dobré,	  erazmáci	  dostávaju	  možnosť	  ubytovania	  na	  intráku.	  Intráky	  sú	  cca	  pokope	  
a	  záleží	  čo	  chcete	  ísť	  na	  Erasmus	  robiť.	  Ja	  som	  býval	  na	  Vetterstrasse	  72	  a	  mal	  som	  tam	  dokonalý	  
pokoj(Pred	  odsúdením,	  robil	  som	  okrem	  tejto	  školy	  v	  Chemnitzi	  aj	  ďalšiu	  školu	  online,	  takže	  ten	  pokoj	  

som	  potreboval	  ).	  	  Zatiaľ	  čo	  internáty	  na	  Reichenhainer	  Strasse	  bývali	  skoro	  každý	  deň	  párty.	  

Škola	  je	  rozdelená	  na	  4	  časti,	  ale	  väčšina	  školy	  a	  intráky	  sú	  pokope	  v	  campuse,	  ostatné	  sú	  vzdialené	  
MHD	  asi	  5	  zastávok.	  	  

Mesto	  je	  o	  polovicu	  menšie	  ako	  Bratislava,	  ale	  nečakajte	  mesto	  s	  veľkým	  počtom	  spoločenských	  
udalostí.	  (To	  ale	  neznamená,	  že	  tam	  nie	  je	  spoločenský	  život.	  Ľudia	  sa	  nájdu,	  len	  treba	  hľadať	  po	  

intrákoch).	  Väčšinu	  obyvateľstva	  tvoria	  buď	  študenti	  alebo	  dôchodcovia.	  Mesto	  sa	  nachádza	  vo	  
východnom	  Nemecku	  a	  myslím,	  že	  na	  nemecké	  pomery	  nebolo	  drahé.	  Nákladný	  je	  len	  začiatok	  a	  to	  
platba	  kaucie	  za	  ubytovanie	  237	  eur	  a	  poplatok	  školného	  na	  semester	  cca	  276	  eur,	  ale	  v	  tom	  je	  

zahrnutá	  aj	  študentská	  karta,	  vďaka	  ktorej	  máte	  cestovanie	  v	  MHD	  a	  vlakmi	  v	  celom	  Sasku	  zadarmo.	  
(Tú	  sumu	  precestujete	  rýchlo,	  takže	  sa	  to	  vyplatí,	  Dráždany	  aj	  Leipzig	  sú	  len	  hodinu	  vlakom).	  
Ubytovanie	  stojí	  	  180	  eur	  na	  mesiac,	  ale	  mal	  som	  izbu	  väčšiu	  a	  sám,	  na	  rozdiel	  od	  Átriákov	  v	  Mlynskej	  

doline.	  Strava	  v	  menze	  je	  od	  1,90	  až	  po	  2,70.	  Potraviny	  sú	  niektoré	  lacnejšie,	  ale	  aj	  drahšie	  
v	  obchodoch.	  	  Ale	  bez	  problémov	  sa	  dalo	  vyžiť	  aj	  z	  grantu	  (Ja	  som	  ale	  neabsolvoval	  jazykový	  kurz	  
v	  septembri,	  čo	  dosť	  predraží	  pobyt).	  Najlepšie	  je,	  že	  každý	  kto	  prvýkrát	  príde	  do	  Chemnitzu	  bývať	  

dostane	  od	  mesta	  tzv.	  privítacie	  peniaze	  100	  euro. 

Na	  záver	  by	  som	  povedal,	  že	  som	  bol	  veľmi	  milo	  prekvapený.	  Na	  začiatku	  mi	  pridelili	  buddyho,	  ktorý	  
mi	  pomáhal	  so	  všetkým	  čo	  som	  potreboval.	  Ľudia,	  čo	  tam	  žijú	  sú	  neskutočne	  milí,	  bol	  som	  hotový	  aj	  z	  
prístupu	  na	  úradoch.	  Pracovníci	  na	  úradoch	  sú	  tam	  naozaj	  nato	  aby	  Vám	  pomohli,	  na	  rozdiel	  od	  

Slovenska,	  kde	  zbytočne	  poberajú	  plat	  (česť	  výnimkám).	  	  

Keby	  som	  si	  mal	  znova	  vybrať	  určite	  by	  som	  si	  vybral	  Chemnitz.	  	  

	  


