
Dobrý deň. 

Dovoľte mi sa s vami podeliť o moju skúsenosť na ostrove Gran Canaria v Španielsku, kde som strávila 

zimný semester ako Erazmus študent.  

Príchod prebehol ceľkom ľahko – na letisku je orientovanie sa bezproblémové, ľudia sú ochotní (to sú 

španieli úplne všetci, veľmi príjemná zmena po odchode zo Slovenska), takže poradia hocikedy, 

hocikde a za akýchkoľvek podmienok. Autobusová zastávka je hneď pri východe, takže ak viete kam 

idete, aspoň približne, nebudete mať problém. Hostel sme našli ihneď, kupodivu recepčný vedel aj po 

anglicky, takže aj keď sme niečo potrebovali vedieť, povedal nám. Ubytovanie sme našli v priebehu 

dvoch dní – naozaj, bytov na prenájom je tam neúrekom a každý si príde na svoje – môžte bývať pri 

mori, v centre, alebo aj „úplne mimo civilizácie“. Akurát to vybavovanie je troška obtiažnejšie 

a zdľhavejšie, pretože španielské „maňana“ je naozaj pravidlom. Ale to si človek časom zvykne. 

Čo sa týka školy, to bolo asi takto – nakoľko sme po španielsky, bohužial, vedeli naozaj veľmi zle, mali 

sme trošku problém, pretože všetky informácie boli podávané v ich jazyku. Ale dá sa. Všetko sa dá ak 

sa chce. Predmety boli aj po anglicky, nie veľa ale boli. Čo sa týka výberu, sú tam predmety 

ekonomické, marketingové, informatické, je tam tiež matematika, turizmus...Výber je naozaj široký. 

Systém je iný ako u nás, ale prešli sme všetci, dá sa to zvládnuť, ale prezentácie a skúšky tam fungujú 

podobne ako u nás. 

Ľudia sú milí, usmievaví, naozaj ochotní, nikam sa neponáhľajú, nie sú vystresovaní, ani vulgárni či 

nervózni...Niečo tá prímorská klíma a celoročné slnečné lúče majú do seba..Veľa tam športujú – 

naozaj asi všetci behávajú a to aj po polnoci. Takisto basketbal, volejbal, futbal je vidno na každom 

kroku a, pochopitelne surfing. Kto nevyskúša, ten môže ľutovať. Naozaj, toto je veľmi svetlá stránka 

Kanárov. Ale musím spomenúť, že je tam dosť vysoká nezamestnanosť, až okolo 25%, takže tým 

pádom aj bezdomovcov je tam dosť a zlodejov – to sa týka hlavne nocí, cez deň sa báť netreba, ale 

v noci treba dávať pozor.  

Potraviny sú v nedeľu zavreté, tak isto aj obchody a rôzne iné prevádzky, takže väčšie nákupy treba 

vykonať do soboty, ale vždy sa nájde niečo otvorené, napríklad malé čínske obchodíky. 

Pre mňa najúžasnejšia možnosť, čo sa dalo využiť, bola možnosť cestovať. Určite si treba vybevaiť čo 

najskôr residence card – s ňou sa získava 50% zľava na cestovanie vrámci celého Španielska, a to sa 

týka leteniek aj ciest loďou. Ako príklad uvádzam výlety na Kanárske ostrovy (Tenerife, 

Fuerteventura, Lanzarote – na ostatných som nebola) kde som platila 20 eur za spiatočný lístok ! 

ÚŽASNÉ!!  

Ceny potravín, služieb a tovarov sú podobné ako u nás, niekedy lacnejšie, niekedy drahšie. Ceny 

alkoholu a cigariet sú výrazne lacnejšie ako u nás, ale to pre nás študentov nie je nič zaujímavé 

predsa .  

Ku koncu teda zhŕňam – môj najúžasnejší polrok v celom mojom živote a ďakujem škole, Európskej 

únii, všetkým úžasným ľuďom, ktorých som mala šancu stretnúť a Kanárskym ostrovom za túto 

príležitosť.  

 

S pozdravom, 

 

Sandra Gavrilovová 

 


