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Jmenuji se David Král a jsem studentem 2. ročníku bakalářského studia Regionální geografie. Letní semestr
v roce 2018 jsem absolvoval na Komenského univerzitě v Bratislavě. Říkáte si, že jet na Slovensko na
ERASMUS je přeci hloupost. Tuhle představu jsem měl i já, dokud jsem této možnosti nevyužil. Zpětně jsem
neskutečně rád, že jsem do toho šel. Zde je 10 důvodů proč jet na ERASMUS do Bratislavy.

1) Nevěříte si v angličtině a bojíte se, že byste nezvládli zkoušky. Nevadí… přednášky a všechno kolem školy
zvládnete ve slovenštině.
2) A co s angličtinou? Na kolejích bydlíte s dalšími erasmáky, s kterými jste neustále v kontaktu. Celý svůj
volný čas můžete mluvit jen anglicky.
3) Domů je to kousek, proto si můžete kdykoliv odjet a absolvovat např. všechny povinné kurzy a terénní
cvičení.
4) Díky podobnému studijnímu plánu by neměl být problém s uznáním předmětů, a tak byste ani nemuseli
protahovat studium, jak se v mnoha případech stává.
5) Z Bratislavy je to všude kousek, proto pokud rádi cestujete, tak je to ideální startovní pozice. Ve Vídni jste
za hodinu, v Budapešti za 2.
6) Na Slovensku jsou jízdenky na vlak zadarmo. Tak proč si nezajet jen tak do Tater nebo do Košic.
7) Bratislava nejsou jen paneláky v Petržalce, ale taky pěkné malé historické centrum a Bratislavský hrad, ze
kterého je pěkný výhled na Dunaj. A v neposlední řadě nové developerské centrum obsahující plno
mrakodrapů, kde sídlí mezinárodní firmy, kde si můžete najít třeba zajímavou brigádu.
8) Pro milovníky přírody se do 20 km od centra Bratislavy nachází 1 národní park a 2 CHKO. Hlavně CHKO
Malé Karpaty s vrcholem Kamzík a nedalekou Železnou studienkou jsou v létě často využívány k výletům
a večernímu opékání v přírodě.
9) Z pokoje vidíte až do Rakouska s perfektními cyklostezkami. Pro cyklisty učiněný ráj.
10) Studentský kampus Mlýnská dolina, největší svého druhu ve střední Evropě. Teprve zde člověk pozná, co
to je studentský život.

Možná někdo Slovensko a Bratislavu zatracuje, ale já se do ní zamiloval a určitě se do ní často budu vracet.
Bratislava je jenom jedna a má svoje skryté kouzlo.
Během půlroku stráveného na Erasmu jsem si uvědomil plno důležitých věcí a určitě budu chtít využit ještě
minimálně jednou tuto možnost a objevovat tak nadále svět. Tohle by přece měl dělat každý správný geograf.

