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Dovoľte sa so mnou podeliť u moju skúsenosť s erazmom na Gran Canarii v 

Španielsku. Strávil som tam jeden semester a to zimný konkrétne. Nevýhodou našeho 

letiska v bratislave je že na kanárske ostrovy nelieta priamy let. Takže jedine ako sa 

tam dá dostať je s medzi pristátim napríklad v Taliansku alebo Španielsku. Po prílete 

na ostrov bolo veľmi jednoduché sa dostať do hlavného mesta Las Palmas. Chodí tam 

priamo autobus z letiska. Najskor sme bývali na hotely dve noci. Ubytko sme si našli 

do dvoch dní. Býval som s troma ďaľšími študentami a to s fínom, slovákom a 

holandanom. Byty sa dali vybrať priamo na stránke podporovanou školou alebo aj na 

španielských stránkach. Ceny bytov na mesiac sa pohybovali medzi 200-300 aj s 

energiu. Najlepšia časť mesta pre študentov bola určite okolo hlavnej ulice mesa y 

lopez. Z hľadiska dostupnosti autobusových zastávok, blízkosti na pláž, nočné kluby, 

reštaurácie a super markety. Ceny potravín boli asi ako u nás. Cigarety a alkohol bol 

lacnejší ako u nás. Určite bolo veľmi dôležité si vybaviť rezident kartu už len kvôli 

internetu ak ste ho nemali už v cene bytu. Ak ste mali resident kartu tak ceny leteniek 

a ceny lístkov na lod boli o 50% nižšie. Predmety v škole boli aj po anglicky. Stránka 

školy bola perfektná. Skriptá a prezentácie boli priamo na stránke. Každý predmet bol 

tri krát do týždňa.Veľkou nevýhodou bolo že ste mali možnosť ísť na skúšku iba raz. 

Druhá šanca až v septembri. Na študíjnom oddelení boli veľmi milé a nápomocné. 

Celkovo ľudia boli veľmi milý. Ale ak ste mali nejaký problém nebolo také 

jednoduché a hlavne rýchle ho vybaviť ako u nás. V španielsku im to trošku dlhšie 

trvá. Nočný život je tam veľmi dobrý a začína asi okolo pol noci, kedy ľudia vybehnú 

do barov a potom do klubov asi okolo druhej. Barov a klubov je tam veľa. Výhodou 

je veľke množstvo študentov, takže o zábavu tam máte postarané. Boli tam študentské 

organizácie, ktoré stále vymýšlali nejaké akcie. Napríklad výlety na ostrovy, alebo 

výlety priamo na gran canarii. Tak isto aj párty na lodi, čo bola pre mna super 

skúsenosť. Počasie je tam celý rok krásne a v zime je tam okolo tých 22 stupňov. 

More tam je cez zimu studené, nie na kúpanie. Ale ak sa chcete naučiť surfovať, 

určite odporúčam. Pre mňa táto skúsenosť bola jedna z najlepších čo som doteraz 

zažil. Chcem sa poďakovať Univerzite Komenského a Univerzite v Las Palmas za 

túto možnosť študovať v zahraničí. 
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