
Polrok v Bergene 
 

Do Bergenu som prišiel na pol roka študovať na NHH – Norwegian school of economics. Škola začína 

v polovici augusta, V Bratislave krásne slnečno, v Bergene bolo 15 stupňov a zamračená obloha. Zlé 

počasie je tu takmer pravidlom, najmä v zimných mesiacoch  ,ale ako hovoria Nóri: “neexistuje zlé 

počasie, len zle oblečený človek” – zvyknete si. Hrozné počasie, všetko strašne drahé (najmä alkohol, 

treba sa zásobiť doma). Takže prečo som sa tam trepal? 

Lebo je tam krásna príroda, milý ľudia a špičková univerzita. 

  

Vo všeobecnosti sú Nóri veľmi milí ľudia, vždy sa vám snažia pomôcť. Autá na prechode vám vždy 

zastavia. Autobusár vás počká. Skrátka ľudia sa tam správajú ku sebe krajšie ako my na Slovensku. 

Radi športujú a chodia do prírody. Sú hrdí na svoju krajinu, ale zároveň veľmi tolerantní. Máme sa od 

nich čo učiť. 

Na škole prednáša veľa ľudí z praxe, aj vysoko postavený riaditelia podnikov. Bol som napríklad na 

prednáške šéfa leteckej spoločnosti Norwegian. Všeobecne sú kurzy veľmi kvalitné a prakticky 

orientované. Na väčšine predmetov sa očakáva pravidelná práca počas semestra. Okrem toho veľa 

mimoškolských aktivít, škola sa snaží zapájať erazmus študentov do diania. Prvý týždeň je uvítací – 

zoznamovanie, kopa zábavy a párty. Celkový prístup k erazmus študentom je veľmi dobrý. 

Nakoniec príroda – je úžasná. Priamo pri internáte sú kopce ako v Tatrách, vodopády, jazerá a výhľad 

na more. Pomerne lacno sa dá zaobstarať členstvo v jachtárskom klube takže môžete chodiť na 

plachetnicu. Je tu množstvo možností na výlety do prírody. Priamo pri internáte (Hattleberg) je 

futbalové ihrisko, a telocvičňa. 

Pokiaľ chcete špičkovú univerzitu, máte radi šport a lozenie po horách tak je pre vás Bergen to pravé. 

Pokiaľ máte radi teplo a slnko, alebo si občas chcete vyraziť do klubu, tak poďte niekam inam.  

Michal Formánek 

 

ak Vás zaujíma viac navštívte môj blog: 

http://www.formanek.sk/bergen-vylety/ 

http://www.formanek.sk/polrok-v-bergene/ 


