
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS – letný semester 
 
Škola  
Veľmi moderná, nová škola s veľa možnosťami. Možete navštevovať rôzne krúžky popri 
škole, takisto tu majú atletické centrum pre športovcov, kde sa dá hrať volejbal, hádzaná 
bedminton, judo a iné.. Hodiny sú tu iné ako u nás viac interaktívnejšie, môžete si vybrať 
s veľkej ponuky predmetov, ale môže sa stať, že vám nejaký predmet zrušia, lebo sa 
neprihlásilo dostatok študentov a potom si budete musieť hladať nový. Inak podobný systém 
hodín ako u nás majú midtermy a final exams, pričom na niektorých hodinách ešte robíte 
nejakú prezentáciu alebo case study, nie na všetkých ale. Vyučovanie je po anglicky, keď 
viete po grécky, tak aj v gréčtine. 
 
Doprava 
Pri prechádzaní cez cestu si dávajte veľký pozor - aj v škole nás na to upozorňovali. Autá 
a autobusy tu jazdia na ľavej strane, tak ako v Anglicku. Majú tu málo prechodov cez cestu 
dokonca aj cez také väčšie križovatky bol niekedy problém prejsť, ale sme tu zatiaľ približne 
2 týždne a už sme si zvykli, takže to zas nie je úplne strašné . Takisto autobusy nechodia tak 
často ako v BA (cca každú pol hodinu). Ešte k tomu to tu nemajú úplne zrozumiteľné, aspoň 
nie pre turistov a zahraničných ľudí, resp. na zastávkach nie sú vypísané časy a niekedy ani 
čísla autobusov ktoré na danej zastávke stoja. Z toho dôvodu sa hlavne pohybujeme peši. 
 
Víza 
Vstup do krajiny (ak plánujete žiť a teda najmä študovať v gréckej časti) je povolený cez 2 
letiská. Jedno letisko je v Larnace a druhé v meste Pafos. Ak ste občanmi Európskej Únie 
netreba sa ničoho obávať - bez akýchkoľvek vybavovačiek sa dostanete na Cyprus a môžete 
tam ostať na 3 mesiace. To sa vzťahuje hlavne na turistov a na pracujúcich, no v prípade 
študentov to netreba riešiť ani po uplynutí 3 mesiacov, škola vám to totižto umožňuje. 
 
Ubytovanie 
Máme veľmi dobré, je tu celkom veľká ponuka bytov takže stačí len pohľadať a nájsť ten 
správny. V blízkosti školy sa taktiež nachádzajú internáty, ale bolo nám povedané, že 
uprednostňujú skôr študentov, ktorý študujú dlhšie ako len 1 semester avšak nikde nie je 
napísané, že Erasmus študentom neposkytnú ubytovanie. Ja, spolu s ďalšou spolužiačkou sme 
si zvolili bývanie v byte. Dostali sme mail, ešte pred začiatkom školy, od štúdijnej poradkyne 
z EUC s rôznymi možnosťami ubytovania, tak sme sa informovali a vybrali pre nás najlepšiu 
možnosť a vybrali sme si správne. Byt máme veľmi priestranný, samostatné izby, máme aj 
veľmi milú spolubývajúcu z Česka a nachádza sa iba 10 minút od školy. Pár minút od nášho 
bytu máme 24/7 obchod, kde majú veľa vecí na výber (tieto obchody alebo tzv. kiosky  majú 
skoro na každom rohu). Bývame na 4. poschodí, čiže máme aj veľmi pekný výhľad. Platili 
sme zálohu 200 € pred odchodom na Cyprus a mesačne platíme tiež 200 € (150 € fixne a 50 € 
za elektrinu, atď.). Ešte jedna celkom dôležitá informácia je, že tu majú iné zásuvky, a teda je 
lepšie ak si ešte pred vycestovaním doma kúpite adaptér. 
 
Mesto Nicosia 
Je nádherné. To je prvá vec, čo musíte vedieť. Ceny sú tu drahšie ako na Slovensku, no majú 
tu aj väčšie obchody ako Lidl a Carrefour, ktorých sa dá nakúpiť za relatívne dobré ceny. 
Väčšina ľudí, ktorých sme sa opýtali na vodu nám povedalo, že si máme kupovať z obchodu, 
ale už sme počuli aj také, že voda z kohútiku je pitná. Celkovo nám všetci povedali, že vode 
ako takej nič nie je, ale niektorí ju pijú a iní nie. Nicosia je ako jediné hlavné mesto na svete 
rozdelená na dve časti tureckú a grécku. My sme na gréckej a ak sa chcete dostať aj na 



tureckú potrebujete platný pas. Kultúru tu majú veľmi bohatú. Ľudia sú tu neskutočne milí, 
príjemní, a nápomocní. Ak prídete nemali by ste ľutovať. 
 
Okolité Mestá 
Už sme zatiaľ boli na deň v Larnace, malé prístavné mestečko, ale pekné. V Ayia Nape boli 
nádherné pláže, ak prídete na Cyprus určite tam choďte aj mimo sezóny, kým tam ešte nie je 
nespočetne veľa turistov. Chystáme sa aj do Limassolu na známy karneval a ďalšie ešte nami 
nepreskúmané mestá. 


