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DRÁŽĎANY 

„Florencia na Labe“ 

Aj takýmto prívlastkom zvyknú autori mnohých 

cestovateľských článkov označovať hlavné mesto 

nemeckého Saska, Drážďany. 

Mesto, svojím počtom obyvateľom veľmi podobné 

Bratislave, sa nachádza len približne 150 km od Prahy 

v severovýchodnej časti Nemecka.  

Saská metropola je poznačená smutnou históriou 

bombardovania počas druhej svetovej vojny. Trosky 

horiaceho mesta pochovali okolo 28.000 ľudí. 

Obyvateľom Drážďan sa však s pomocou mnohých 

sponzorov, dobrodincov a aktivistov podarilo obnoviť 

a zrekonštruovať zdevastované historické centrum 

a postaviť na nohy architektonické skvosty ako Zwinger, Semperoper, či Frauenkirche. 

Počas zimného semestra akademického roka 2013/2014 som dostala možnosť bližšie spoznať 

toto mesto plné kultúry, zelene a bohatého študentského života. Svoj študijný pobyt som 

absolvovala na Hochschule für Technik und Wirtschaft.  

ŠKOLA 

I názov prezrádza, že škola ponúka predmety všakovakého rázu v oblastiach hospodárstva a 

techniky, avšak na svoje si prídu najmä študenti so zameraním na marketing. S výučbou 

v anglickom jazyku nie je problém, pridanou hodnotou je i materinská britská angličtina 

vyučujúcich. Študent si tak môže zložiť rozvrh buď z čisto nemeckých alebo čisto anglických 

predmetov, prípadne ich kombinácie.  

„Školné“ za semester je 230 eur a okrem iného pokrýva aj cestovanie MHD v Drážďanoch 

i regionálnou dopravou po celom Sasku. 

Samotný priebeh semestra je veľmi podobný tomu nášmu. Návšteva prednášok a „cvík“, 

vypracovávanie prezentácií, projektov a prác s následným vyústením do skúškového obdobia. 

Odlišnosťou je počet termínov na skúšku, a tu slovenského študenta nepoteším, je len jeden. 

V prípade neúspechu si test možno zopakovať v ďalšom semestri. Túto skutočnosť na druhej 

strane kompenzuje absencia zápočtov v pravom slova zmysle. Nie je potrebné spĺňať 

minimálne bodové, či percentuálne limity na pripustenie ku skúške. Ak zo semestrálnej práce, 

či prezentácie dostanete nelichotivé hodnotenie, prejaví sa to v konečnej známke, ktorá sa 

vypočíta ako vážený priemer priebežného a finálneho hodnotenia, študent však nepríde 

o možnosť absolvovať skúšku. 
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Študijné podmienky sú tu vo všeobecnosti veľmi priaznivé. Jedným z príkladov sú i obrovské 

niekoľkoposchodové knižnice s príjemným prostredím, tisíckami kníh a najrôznejšími 

technologickými pomôckami, pričom v týchto bibliotékach študenti trávia čas dokonca i cez 

víkendy.  

UBYTOVANIE 

Podanie elektronickej prihlášky pred začiatkom semestra, 300-eurová kaucia, bežná 

popríchodová dokumentácia a bývaš „v teplúčku“. Internáty sú moderne zariadené a veľmi 

čisté. Vo väčšine prípadov sa býva na jednotkách, pričom poväčšine 6 študenti zdieľajú 

spoločnú kuchynku a sociálne zariadenia. Miernym sťažením situácie je, že sa na izbách 

nenachádzajú vankúše a periny. „Balíček“ s posteľným aj kuchynským vybavením sa dá 

kúpiť na ubytovacom oddelení, ale výlet do Ikey vzdialenej pár minút električkou je stále 

lukratívnejšou možnosťou, ako si dozariaďovať izbu. 

MESTO 

Komorná atmosféra, priestranstvá plné historicko-umeleckých pamätihodností, kvantá múzeí, 

galérií, či množstvo hudobných i tanečných festivalov sú len vybranými vychytávkami 

Drážďan. Medzi ďalšie prednosti určite patrí  vysoký podiel zelene, tvoriacej okolo 60 až 70 

% percent plochy mesta. „Zásluhu“ má na tom i Großer Garten, obrovská záhrada, vhodná na 

beh, korčule, či jesenné prechádzky.  

Ak by vám nevyhovoval veľmi dobre zvládnutý systém mestskej hromadnej dopravy, môžete 

sa pripojiť k početnej komunite cyklistov tešiacich sa z množstva cyklotrás, či priestorov na 

odkladanie bicyklov. Dobrá rada nad zlato- pozor, po ktorej časti chodníka si vykračujete. 

Vašu veselosť vie prirýchlo prerušiť prenikavé zvonenie cyklistického zvončeka. 

ŠPORT 

Už vyššie spomínaný beh, bicyklovanie, korčuľovanie popri Labe, turistika v neďalekom 

Saskom Švajčiarsku, či nespočetné možnosti Univerzitného športového centra za „smiešnych“ 

25 až 30 eur za semester potešia srdce každého aktívneho športovca. Ponuka zahŕňa jazdu na 

koni, horolezectvo, spoločenské tance, vodné športy, loptové hry a mnohé ďalšie. Športové 

vyžitie je to posledné, k čomu by ste sa v Drážďanoch nevedeli dostať. 

ĽUDIA 

Či už ide o pani pokladníčku v „lowcostových“ supermarketoch, šoféra električky, či 

pracovníčku študijného oddelenia, o slušnosť, úctu a ochotu naozaj nie je v saskom hlavnom  

meste núdza. Človek si veľmi rýchlo navykne na ich vžitý systém – Náš zákazník, náš pán, 

resp. na vnímanie študenta zo strany autorít ako rovnocenného komunikačného partnera. 

NÁKLADY 

Finančný grant vo veľkej miere pokryje náklady na život počas pobytu, no treba rátať 

s dodatočnými vlastnými zdrojmi, priamo úmernými zamýšľaným výdavkom na cestovanie 

a iné „položky“ . Za pohodu a luxus ubytovania si treba priplatiť sumou podstatne vyššou 
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než je tá za „Átriaky“, či „Šturák“ , okolo 190 až 220 eur na mesiac. Po tomto zaťažení však 

už peňaženka výraznejšie úbytky oproti tým na Slovensku  nepocíti. Chutné, pestré a výživné 

jedlo v školských menzách dostanete v priemere za 2,50 až 3 eurá. Podobne Lidl, Aldi, či 

Kaufland zaženú smútok za domovinou nadmieru nízkymi cenami, a tak vám viac dukátov 

ostáva napríklad na spoznávanie okolia. 

PROGRAM 

Od vyzdvihnutia na stanici pri príchode až po posledné „Auf Wiedersehen!“ sa o vás stará 

študentská organizácia Faranto. Tá organizuje orientačný týždeň, počas ktorého vám jej 

členovia pomôžu s každým jedným dokumentom a potrebnými vybavovačkami. V tejto 

oblasti sa maximálne potvrdila nemecká organizovanosť, zmysel pre poriadok a detail. K ich 

kompetenciám samozrejme patrí organizovanie rôznorodých výletov do okolia, či takzvané 

„Länderparty“, kde sa predstavujú jednotlivé krajiny zúčastnených „Erazmákov“. 

Pravdepodobne vám ponúknu výlet do Prahy, Berlína, Lipska, prípadne možnosť pozorovať 

výrobu piva, či tradičných drážďanských koláčikov.  

Nemecko a samotné Drážďany neponúkajú diametrálnu kultúrnu odlišnosť, či nevídané 

prírodné úkazy. Avšak, svojou komplexnosťou zahŕňajúcou kvalitné štúdium, nadštandardne 

fungujúci systém, príležitosť zdokonalenia minimálne dvoch jazykov (AJ, NJ), rozmanité 

umelecké a športové možnosti, čisté prostredie, či milých a ústretových ľudí, predstavujú 

optimálnu voľbu ako prežiť semester v zahraničí s maximálnou spokojnosťou  


