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Škola:	  

Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  je	  jedna	  
z	  najväčších	  škôl	  v	  Madride	  a	  vôbec	  
v	  celom	  Španielsku.	  Má	  5	  campusov,	  

dá	  sa	  tam	  študovať	  takmer	  všetko.	  Môj	  campus	  bol	  v	  mestskej	  časti	  Madridu	  –	  Vicalváro,	  cca	  20min.	  
metrom	  do	  centra.	  	  Škola	  je	  moderne	  zariadená,	  všetko	  nové	  veci,	  obrovská	  knižnica,	  k	  dispozícii	  
počítače,	  moderné	  učebne.	  V	  areáli	  školy	  je	  veľký	  park,	  kde	  sa	  dá	  príjemne	  oddychovať	  a	  študovať.	  	  

	  
Predmety:	  
Škola	  ponúka	  kompletný	  anglický	  program,	  vo	  viacerých	  zameraniach,	  pre	  študentov	  FM	  UK	  sú	  

hlavné:	  Business	  andmininistration	  and	  Management,	  Marketing	  alebo	  International	  Relations.	  
Predmetov	  je	  dosť	  veľa,	  nie	  je	  problém	  si	  vybrať.	  	  
Ak	  vie	  niekto	  po	  španielsky,	  môže	  chodiť	  aj	  na	  španielske	  predmety,	  poprípade	  kombinovať	  anglické	  

a	  španielske.	  	  
Ale	  chcem	  upozorniť,	  že	  náročnosť	  je	  dosť	  často	  vyššia	  a	  je	  iba	  1	  termín	  na	  skúšku,	  a	  iba	  1	  opravný	  ale	  
až	  v	  júni.	  Učitelia	  neprihliadajú	  na	  to,	  či	  je	  niekto	  Erasmus.	  Erasmáci	  sú	  na	  hodinách	  a	  v	  tímoch	  spolu	  

so	  Španielmi.	  Bola	  to	  super	  skúsenosť,	  vďaka	  tomu	  som	  spoznal	  veľmi	  veľa	  domácich,	  nie	  iba	  
Erasmákov.	  	  
	  

Jazyky:	  
Dá	  sa	  tam	  existovať	  iba	  s	  angličtinou,	  ale	  ľudia	  v	  obchodoch	  a	  službách	  nevedia	  anglicky,	  treba	  sa	  učiť	  
základy	  španielčiny.	  	  Škola	  ponúka	  intenzívne	  kurzy,	  dá	  sa	  študovať	  viacero	  jazykov.	  Na	  škole	  vedia	  po	  

anglicky	  všetci.	  	  
	  
Mesto	  a	  život	  

Madrid	  je	  obrovské	  mesto,	  kde	  je	  veľmi	  veľa	  študentov,	  centrum	  mesta	  žije	  každý	  deň.	  Strašne	  veľa	  
párty	  a	  pod.	  V	  Madride	  je	  organizácia	  Citylife	  Madrid	  http://www.citylifemadrid.com,	  ktorá	  
organizuje	  rôzne	  akcie	  pre	  Erasmákov,	  výlety	  a	  pod.,	  na	  jej	  webe	  je	  veľa	  praktických	  rád.	  	  

Metro	  chodí	  od	  6:00	  do	  2:00	  rána.	  V	  noci	  chodia	  nočné	  autobusy,	  s	  dopravou	  nie	  je	  žiadny	  problém,	  
je	  rýchla.	  	  
	  

Ubytovanie	  
Oproti	  BA	  je	  v	  Madride	  dosť	  drahé,	  pri	  škole	  sa	  dá	  nájsť	  za	  300	  –	  350€/mes,	  v	  centre	  okolo	  500	  -‐	  
600€.	  Škola	  ubytovanie	  pre	  Erasmus	  neposkytuje.	  Treba	  hľadať	  na	  fb	  sú	  rôzne	  skupiny	  alebo	  ľudia	  čo	  

hľadajú	  spolubývajúcich,	  alebo	  rôzne	  organizácie	  ako:	  www.micasainn.com,	  www.idealista.com,	  	  
http://helpmadrid.com/,	  alebo	  www.aluni.net	  –	  ktorých	  ale	  neodporúčam,	  pretože	  majú	  síce	  
lacnejšie	  ceny,	  ale	  byty	  sú	  často	  staré	  a	  majú	  pochybných	  majiteľov,	  veľa	  študentov	  s	  nimi	  malo	  

problémy,	  účtujú	  strašne	  veľa	  dodatočne	  za	  energie.	  	  
	  
Výdavky	  

Potraviny	  sú	  mierne	  lacnejšie	  ako	  na	  Slovensku	  (odporúčam	  supermarkety	  ako	  Mercadona	  alebo	  
Lidl).	  Pivo	  v	  pivárňach	  stojí	  okolo	  1,5€.	  Vstup	  na	  párty	  ak	  ste	  na	  nejakom	  guestliste	  alebo	  prídete	  skôr	  
väčšinou	  zdarma.	  Menu	  v	  školskej	  jedálni:	  4,5€	  je	  to	  aj	  s	  pitím,	  výber	  s	  veľa	  jedál.	  Inak	  reštaurácie	  



trochu	  drahšie.	  MHD	  na	  mesiac	  (metro,	  autobusy,	  vlaky):	  35€	  pre	  ľudí	  pod	  23r.	  Letenky	  s	  Iberia	  

Express	  po	  Španielsku	  sú	  za	  rozumné	  ceny,	  poprípade	  odporúčam	  požičať	  si	  auto	  a	  ísť	  na	  výlety,	  je	  to	  
dosť	  lacné.	  
	  

Erasmus	  v	  Madride	  bol	  skvelý,	  super	  strávený	  semester,	  je	  to	  skvelé	  mesto	  so	  super	  ľuďmi,	  ktoré	  
stále	  žije.	  Španieli	  sú	  veľmi	  milí.	  Určite	  každému	  odporúčam.	  Skvelé	  skúsenosti.	  Dá	  sa	  strašne	  veľa	  
pocestovať	  a	  Španielsko	  je	  nádherné.	  Bol	  som	  veľmi	  spokojný,	  len	  škoda,	  že	  ten	  čas	  tak	  rýchlo	  letí	  	  .	  

	  
Matej	  Bednár,	  3.	  ročník	  
	  


