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Ahojte  

Na Slovensku študujem personálny manažment. Erasmu som sa zúčastnila v zimnom semestri v piatom ročníku. 

Dovoľte mi, aby som sa s Vami podelila o svoju skúsenosť s univerzitou vo Valencii. 

 

Podľa môjho názoru má škola vo Valencii v podstate vysokú úroveň štúdia. Vyučovanie prebieha v dvoch 

formách - teoretické a praktické hodiny. Na teoretických hodinách sa vysvetľuje nové učivo a na praktických sa 

toto učivo potom premieta do praktických vecí. Čo sa mne osobne veľmi páčilo, pretože som týmto spôsobom 

výučby, učivo oveľa ľahšie pochopila. Počas semestra nie sú žiadne zápočty alebo akékoľvek testy, študenti však 

pracujú na individuálnych alebo tímových projektoch, ktoré neskôr prezentujú. V prípade akéhokoľvek 

problému sú profesori veľmi ústretoví a ochotní pomôcť. Jediné, čo by som škole vytkla je, že je tam trocha 

problém s angličtinou. Nemusíte sa však obávať, dohovoríte sa s každým(je jedno akou cestou :D) Ak sa niečo 

chce, všetko sa dá. Pokiaľ vám niekto bude tvrdiť, že škola v Španielsku je ľahká, neverte mu, toto je najväčšie 

klamstvo aké mi kto mohol povedať. Skúšky sú zložitejšie a ťažšie ako u nás, ale aj to je individuálne od 

predmetu. Skúšky sú v januári, ale máte iba jeden pokus, náhradné termíny sú až v júni. Vyučujúci neberú ohľad 

na to, že ste erasmus študent, ste jednoducho študent ako každý iný domáci študent. Rozvrh a počet dní školy do 

týždňa závisí od zvolených predmetov. V škole sa vyučuje aj v angličtine aj v španielčine. Čo sa týka výučby 

španielčiny, v škole síce nie je predmet španielčina, ale rôzne organizácie ponúkajú cenovo prijateľné kurzy na 

niekoľko mesiacov, vďaka ktorým sa študenti môžu či už zdokonaliť alebo naučiť španielsky. Kurzy sú 

ponúkané ako pre pokročilých, tak aj pre úplných začiatočníkov.  

 

Ubytovanie a výdavky 

Všetci študenti bývajú v oblasti, ktorá sa nazýva Avinguda Blasco Ibanez alebo Benimaclet(pomenej študentov, 

pretože táto oblasť sa nachádza podstatne dosť ďaleko od školy). Na Blasco Ibanez sa nachádzajú potraviny, 

rôzne obchody, kaviarne, pizzérie, disko kluby, škola, KFC, Burger King a pod..  Ubytovanie je na bytoch, ktoré 

sú cenovo oveľa výhodnejšie ako internáty, pretože tie sú predražené. Približné mesačné náklady na ubytovanie 

sa pohybujú v hodnote :  

 nájom od cca 160 eur vyššie  

 plus gastos(elektrika, plyn, voda), ktoré sú od 40 do 80 eur približne 

Erasmus grant vám na tento pobyt určite stačiť nebude. Grant pokryje ubytovanie a letenky, miniete raz toľko 

ako je grant.  

Cesta do školy trvá cca 5-15 min., to je tiež v závislosti od umiestnenia vášho bytu. Do školy sa teda dostanete 

peši, bez akéhokoľvek zdĺhavého cestovania v autobuse či metre. Je tu niekoľko zastávok metra, vďaka ktorému 

sa ľahko dostanete úplne všade. Taktiež je tu možnosť využívania tzv. valenbisi(verejný bicykel), pre ktoré sú po 

celej Valencii vytvorené chodníky, využíva ho väčšina študentov. Výdavky na život sú porovnateľné 

s výdavkami na Slovensku. Niektoré veci, ktoré sú u nás drahšie, sú tam lacnejšie a naopak. Pre tých, ktorý radi 

nakupujete, moja rada: nebaľte si so sebou veľa vecí zo Slovenska. Podľa vlastnej skúsenosti viem, že sa to 

neoplatí, keďže môžem povedať, že som domov odchádzala s jedným obrovským kufrom nových vecí :D  

 

Valencia ako mesto je nádherné mesto, bola som ňou úplne nadšená. Centrum mesta sa nachádza od Blasca 

Ibanez asi pol hodiny cesty peši. V centre mesta môžete nájsť mnoho historických pamiatok, ktoré sa oplatí 

navštíviť. Po celej Valencii sú pre Valenciu typické botanické záhrady, bez ktorých si proste už Valenciu ani 

neviete predstaviť   Temperamentné Španielsko-Valencia sa určite pre mnohých z nás spája s nádhernými 

plážami. Horúce slnečné dni trávené na pobreží tu patria medzi obľúbené miestne aktivity. Nájdete tu niektoré z 

najkrajších pláží v Stredomorí a v kombinácii s príjemnou klímou je to dokonalé miesto pre spomalenie a 

naladenie sa na oddychovú vlnu. Viete si predstaviť, že idete zo školy rovno na pláž, alebo naopak z pláže rovno 

do školy, že si len tak sadnete s kamarátmi na pláži a užívate si príjemné chvíle so super ľuďmi? Že vymeníte 

každodenný stres, uponáhľaný život za bezstarostný pokojný život? Ak áno, tak Valencia je pre vás ako 

stvorená. Pre tých, ktorý radi športujú, Valencia ponúka mnoho atrakcií, ako je beach volleyball, surfovanie, 

stroje na cvičenie, ktoré sú umiestnené v uličkách priamo vedľa bytoviek, mnoho fitnescentier.  

 

 

Pre mňa najkrajšia najúžasnejšia nezabudnuteľná časť Valencie bolo Ciudad de las Artes y de las Ciencias de 

Valencia.  

 

 

 

 



Toto nestačí vidieť na obrázkoch, toto jednoducho musíte zažiť a vidieť na vlastné oči!!! Ciudad de las Artes y 

de las Ciencias de Valencia je komplex zahŕňajúci zelené plochy a vodné zrkadlá, ako spomienku na rieku, 

taktiež verejné priestory, športové areály a botanickú záhradu, Vedecké múzeum princa Filipa(Museu de les 

Ciències Príncipe Felipe), Palác umenia (El Palau de les Arts Reina Sofía), L'Umbracle(kde su btw mega party), 

oceánografické múzeum, planetárium(L'Hemisferic). 

 

People  
Ľudia vo Valencii sú veľmi priateľskí a komunikatívni, aj keď síce väčšina ľudí rozpráva iba španielsky, čo 

značí menší problém v komunikácií, ak neovládate španielčinu. Musím však povedať, že sa vás naozaj snažia za 

každú cenu pochopiť. Ja som španielsky nevedela, rozprávala som na nich anglicky, oni na mňa španielsky 

a dorozumeli sme sa. Takže to bolo celkom vtipné, ale základ je docieliť to, čo potrebujete, nezáleží na tom akou 

cestou.  Myslím si, že sú na erasmus študentov už zvyknutí. V skutku sme naozaj nikdy nemali s nikým žiaden 

problém. Španieli majú na všetko vždy čas, ich najobľúbenejšie slovo je maňana(zajtra), takže no stress  

 

Social life??? TOP TOP TOP!!!! 

Nikdy som nezažila lepšie party a akcie ako vo Valencii. Ak ste typ, ktorý nerád vysedáva doma na zadku, ale 

naopak, stále má chuť niekde byť, niečo zažiť a zabávať sa, Valencia je to správne mesto pre vás. Valencia má 

mnoho miest, kde sa dá zabaviť a každý si príde na svoje. Či už máte radi hip hop, latino, dance, karaoke a iné, 

nájdete si určite podnik, ktorý bude podľa vášho gusta a bude ten top pre vás. O zábavu je vždy postarané.  

Zúčastňovať sa rôznych akcií, kde môžete spoznávať nových ľudí, s ktorými si môžete zdokonaľovať cudzí 

jazyk, od ktorých sa môžete naučiť nové veci, s ktorými môžete spoznávať kultúru iných krajín, ale aj s ktorými 

zažijete neskutočné množstvo crazy parties plné smiechu a zábavy? -toto doma na Slovensku NIKDY nezažijete.  

Stretnete tu ľudí naozaj z celého sveta. Títo ľudia sa pre vás stanú rodinou, 5 mesiacov na jednej strane plných 

povinností do školy(pretože to je cieľom erasmu=študovať :D), na druhej strane 5 mesiacov plných neskutočne 

veľa zážitkov, spomienok a chvíľ, na ktoré nikdy nezabudnete! Ááá baby pozor na erasmus lásky!! Či chcete či 

nie, určite vám do života vkročí niekto, kto vás chytí za srdiečko(je tomu ťažké odolať). Musím priznať, že 

taliani sú naozaj veľmi pohľadní a neodolateľní. 

Nezabudnuteľné boli aj naše international dinners. Počas nášho pobytu sme si organizovali večere, kde každý 

navaril typické jedlo svojej krajiny, čím sme mohli prísť na chuť novým jedlám. Každý z nás vie ako to vyzerá 

v domácnostiach na Vianoce- veľa všetkého a vy neviete, čo skôr zjesť. A presne takto to vyzeralo na našich 

večerách, ba dokonca, dovolím si tvrdiť, že štedrá večera je iba slabší obraz týchto večerí.  

 

 

 

Ak by som to mala celé zhrnúť, povedala by som, že erasmus vo Valencii, bolo najkrajších najúžasnejších 

najzábavnejších najlepších incredible päť mesiacov môjho života! Spoznala som neskutočné množstvo ľudí, 

ktorý mi do života dali naozaj veľa. Ľudí, vďaka ktorým bol každý jeden môj deň krajší a zábavnejší. Vytvorilo 

sa medzi nami puto, ktoré už nikdy nikto nezničí! Vo Valencii som našla kamarátov s veľkým K. Za týchto ľudí 

by som obetovala aj svoj život a priznám sa vám, polovicu svojich slovenských kamarátov by som v sekunde 

vymenila za týchto z erasmu. Jednoducho povedané, som nesmierne vďačná, že som ich mohla spoznať, že 

vstúpili do môjho života a verím, že erasmom sa nič nekončí, že budeme naďalej v kontakte a budeme sa 

navštevovať. Pretože všetci títo ľudia majú v mojom srdci osobitné miesto, ktoré im bude patriť forever.  

 

Keď sa už raz rozhodnete ísť na erasmus a zažijete všetko na svojej vlastnej koži, verte mi, nič z domova vám 

chýbať nebude, už sa nebudete chcieť vrátiť domov. Erasmus život vás vezme pod svoje krídla a úplne vás 

pohltí. Erasmus je tá najväčšia a najlepšia skúsenosť do života, ktorú by bola chyba nevyužiť. Ľudia vám môžu 

rozprávať aký je erasmus super, ale kým to nezažijete na vlastnej koži, nikdy nepochopíte dokonale, o čom 

erasmus v podstate je!!! Vedela by som vám celé hodiny rozprávať o mojom živote na erasme, ale ako som už 

povedala, najlepšie je to zažiť. Pre mňa sa to síce už skončilo, ostali len krásne spomienky, zážitky a smútok, že 

tam už nemôžem byť,  ale pre vás to môže byť výzva, výzva zažiť niečo, na čo do konca života nezabudnete!!! 

Preto nepremrhajte túto príležitosť, ktorú nám naša škola ponúka a let's go to erasmus! Dúfam, že ste si vďaka 

môjmu reportu urobili aspoň ako takú predstavu o erasme a pomôže vám pri rozhodovaní, kam na erasmus  

 

 


