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Text zprávy: 
 

Na letný intenzívny kurz maďarského jazyka som sa hlásil, kvôli odbornému zameraniu 

v rámci môjho štúdia a mimoškolských dobrovoľných aktivít, ktorých súčasťou je aj 

projekt Vyšehrad za ciele udržateľného rozvoja, v ktorom spolupracujem s kolegami 

prevažne z Maďarska. Znalosť jazyka vnímam ako nevyhnutnosť pri poznávaní nových 

krajín a o to viac pri snahe budovať s nimi dlhodobé vzťahy. Na základe odporúčaní 

mojich známych, som sa rozhodol prihlásiť na štvortýždenný letný kurz na univerzitu 

v Segedíne, keďže má táto univerzita veľmi dobré renomé vo výučbe maďarského jazyka 

a zároveň mesto ponúka bohatý kultúrny program aj v letných mesiacoch napríklad aj 

v podobe mnohých festivalov. 

 

Po splnení formálnych požiadaviek prihlásenia sa na jazykový kurz a úspešnom zvládnutí 

výberového procesu, so mnou hosťujúca univerzita začala ihneď komunikovať a zaslala 

mi podrobný plán letného kurzu, časového rozdelenia výučby a kultúrnych programov 

plánovaných v rámci voľných dní. Zároveň som bol, v prípade už istej znalosti 

maďarského jazyka, požiadaný o vyplnenie jazykového testu na základe, ktorého ma 

potom zaradili do patričnej skupiny. Ak by sa stalo, že by sa mi ale zdala skupina príliš 

jednoduchá alebo naopak príliš náročná, v prvých dňoch kurzu som si mohol ľubovoľne 

vybrať mne najviac vyhovujúcu skupinu. Pre občanov EÚ Maďarsko nevyžaduje víza. 

Poistenie je taktiež dobrovoľné. Keďže ale študent bude veľa cestovať kvôli spoločným 

výletom počas kurzu, je užitočné mať cestovné poistenie na dobu pobytu. Pre účastníkov 

z ČR ale aj SR je najpohodlnejšia doprava vlakom. Ideálne je dopraviť sa do Budapešti na 

vlakovú stanicu Budapest Nyugati pályaudvar odkiaľ vyrážajú IC vlaky do Segedína 

v hodinových intervaloch od 6. hodiny rannej do približne 8. hodiny večernej. Ceny 

lístkov sa pohybujú približne v podobnej alebo o niečo málo nižšej hodnote ako v ČR 

a SR na danú vzdialenosť. Po príchode ale každý účastník dostane preukaz študenta, ktorý 

môže využívať pri cestovaní a zabezpečí mu výrazné cestovné zľavy na vlakových či 

autobusových spojoch. Je ale potrebné ho stále nosiť so sebou aj s preukazom totožnosti. 

 

Ubytovanie ako aj stravovanie či doprava boli hradené hosťujúcou organizáciou. 

Ubytovaní sme boli v slušne vybavenom penzióne s klimatizovanými izbami, približne 7 

minút pešo od vlakovej stanice a 20 minút pešo od univerzity, kde prebiehala výučba 

maďarského jazyka. Na univerzitu sa bolo možné dostať z penziónu prostredníctvom 

mestskej hromadnej dopravy. Zastávka autobusu bola len pár metrov od penziónu. 

Hosťujúca organizácia nám zabezpečila mesačné lístky, ktoré sme mohli využívať na 

prepravu mestskou hromadnou dopravou v Segedíne. Na obedy sme dostali stravné lístky, 

ktoré sme mohli využiť v jedálni, ktorá sa nachádzala približne 10 minút pešo od 

univerzity a ponúkala široký výber mäsitých aj vegetariánskych jedál. Večere boli 

zabezpečené v reštaurácii v podobnej vzdialenosti od univerzity ako jedáleň. Počas večere 

si študenti mohli vybrať akékoľvek jedlo z jedálneho lístka daného stravovacieho 

zariadenia. Raňajky boli servírované v penzióne, kde boli študenti ubytovaní. 

 



Väčšinu výdajov naozaj pokrylo štipendium, ktoré sme dostali či už v podobe 

zabezpečeného stravovania, ubytovania alebo dopravy. Ak sme sa nahlásili na víkendové 

výlety, ktoré pre nás organizácia pripravila, dostali sme finančné štipendium na cestu 

a stravovanie pred ich uskutočnením. Ak si účastník tohto kurzu nepožiadal o príspevok 

na cestovné náklady vlastnú univerzitu, tak si ich bude musieť uhradiť z vlastných 

zdrojov. Isté financie sa človeku určite zídu počas pobytu či už na nákup suvenírov, na 

vstupné na kultúrne podujatia alebo do športovo-rekreačných centier, či na nákup 

ďalšieho jedla v prípade potreby. 

 

V rámci voľného času, ktorého bolo najviac počas víkendov, bolo možné navštíviť 

miestne kúpele alebo aquapark. Taktiež je možné navštíviť neďaleké kúpeľné mesto 

Makovec. V prípade, že má človek viac času, tak je možné navštíviť aj mestá ako 

napríklad Pécs, Baja alebo Gyula. Určite je vhodné zúčastniť sa poznávacích výletov, 

ktoré organizuje samotná inštitúcia. V Segedíne sa nachádza múzeum, niekoľko galérii, 

veľký park, krásne nábrežie rieky Tisa, kde trávi voľný čas väčšina mladých. Knižnica sa 

nachádza hneď vedľa univerzity v ktorej prebiehajú jazykové kurzy, je ale potrebné rátať 

s kratšou návštevnou dobou vzhľadom na letné mesiace, kedy jazykový kurz prebieha. 

Internet bolo možné využívať v kaviarňach alebo v penzióne v ktorom sme boli ako 

študenti ubytovaní. Ak má študent záujem športovať, mesto je naozaj veľmi vhodné pre 

cyklistov, bežcov alebo ľudí, ktorí si chcú zacvičiť v parkoch alebo na ihriskách, na 

ktorých je možné nájsť stroje na cvičenie s vlastnou váhou. Mesto Segedín je ale samo 

o sebe veľmi krásne, plné výborných cukrární, reštauračných zariadení, námestí a fontán, 

v ktorých sa veľmi dobre trávi voľný čas alebo študuje a preto cestovanie za jeho hranice 

nie je nevyhnutné. 

 

Osobne som sa nestretol so žiadnymi problémami v rámci príprav alebo počas jazykového 

kurzu. Učitelia a koordinátori boli veľmi milí a stále k dispozícii, ak sme niečomu 

nerozumeli alebo sme potrebovali poradiť. 

 

Jazykový pobyt na univerzite v Segedíne môžem len odporúčať. Podarilo sa mi naozaj 

zlepšiť moju písanú aj hovorovú maďarčinu, čo momentálne využívam v rámci projektu 

Vyšehrad za ciele udržateľného rozvoja. Človek, ktorý sa na tento kurz prihlási spozná 

mnoho veľmi šikovných ľudí z rôznych krajín sveta, prehĺbi si jazykové poznatky, objaví 

ďalšie kultúry, mestá a regióny. Ochutná nové jedlá a nápoje. No predovšetkým načerpá 

mnoho nových skúseností a získa nezabudnuteľné zážitky a možno aj priateľov na celý 

život. 

 

 


