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Prvé dni — veľký šok 
Veľmi veľa študentov predo mnou, ale zároveň mojich rovesníkov už napísalo           

praktické informácie k výmennému programu na SKKU Korea. Tento text však bude            

najprv opisovať moje úprimné, okamžite zaznamenané pocity z prvých dní v Južnej            

Kórei. 

 

S odstupom času, keď tieto riadky editujem, sám prichádzam na to, aké výborné             

rozhodnutie bolo písať si svoje pocity a dojmy z prvých dní — veľa vecí sa totiž časom                 

zmenilo a na mnohé by som bol zabudol. 

 

Môj zážitok sa od zážitkov iných študentov líši máličko v tom, že som v lete pred                

Kóreou pracoval v Kanade. Pošťastilo sa mi tak ísť na cestu okolo sveta. Z Kanady               

som letel na pár dní do New York City, odtiaľ do Shanghaia (±14 hodín) a následne                

do Seoulu, hlavného mesta Južnej Kórei. 

 

Prvý krát na pôde Kórei 

Najpravdepodobnejšie miesto prvého príchodu do Kórei je letisko Incheon neďaleko          

Seoulu. Po prílete som musel prejsť imigračnými kontrolami, kde si ma sfotili a             

oskenovali mi odtlačky prstov. Našiel som si kufre a keďže hotovosť nenosím takmer             

vôbec, vybral som sa smerom k zmenárni, ktorá bola hneď na letisku. Naštastie             

nemala stanovenú žiadnu minimálnu sumu potrebnú k zmene a kurz bol tiež            

prijateľný. V Kórei používaju WONy, ktoré majú v dobe, keď píšem tento text             

hodnotu 1€ ~ 1200 WON ~ 27Kč. Kórea je však veľmi vyspelá krajina, kde takmer               

všade zaplatíte kartou. Takže peniaze, ktoré som si zmenil boli skôr iba ako rezerva              

v krajných prípadoch. 

 

Ako sa dostať na Suwon Campus 

Po východe z letiskovej haly som sa začal vypytovať, kde si kúpim lístky na autobus.               

Ten mi totiž odporučila kamarátka, ktorá si touto trasou prešla už skôr predo mnou a               

vraj je to najjednoduchšia cesta, ako sa dostať na Suwonský Campus SKKU. Letisko             

je dobre značené, takže bolo jednoduché orientovať sa aj na základe symbolov. Kúpil             

som si lístok na Seusuwon Public West Bus Terminal, ktorého cena bola vtedy 12000              

WONov. Následne som ešte kúsok blúdila hľadal, odkiaľ autobus odchádza (je to iba             
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rovno vonku) a nástupište je označené 7A. Treba byt obozretný, z jedného nástupišťa             

totiž odchádzajú aj 4 rôzne autobusy. Ten môj mal číslo 4100. 

 

Vystupoval som prakticky na nasledujúcej zastávke, kde som sa pustil do hľadania            

stanovišťa taxíkov. Je umiestnené prakticky za rohom stanice (môžete sa pýtať ľudí,            

často boli nesmierne ochotní a dokonca ma na hľadané miesto odprevádzali). Taxíky            

v Kóreii sú relatívne lacné, preto sa využitie ich služieb aspoň pri prvom príchode do               

Kóreii určite oplatí. 

 

Dohodnúť sa s taxikárom, kam chcem odviezť, bola snáď najväčšia výzva môjho            

výletu, aspoň to som si zatiaľ myslel. Všeobecne je totižto v Kórei veľmi veľký              

problém dohovoriť sa anglicky. Tým som bol veľmi zaskočený, hlavne po tom, ako             

som zistil, že mladí sú nútení dokonca aj na univerzite mať niektoré predmety práve              

v angličtine. Vrámci Campusu sa ešte ako-tak dohovoríte, no mimo neho je to na              

náhode. V tom taxíku som si teda zažil svojich prvých 5 minút zúfalstva, pretože ani               

mať napísané to, kam chcem ísť, nepomohlo. Pýtal som sa aj taxikárov za mnou.              

Možno mať pri sebe nejakú mapku a ukázať im, kam to vlastne chcete ísť, by mohlo                

byť nápomocné, no a možno práve vy budete mať štastie a narazíte na dobrého              

taxikára, ktorý ovláda angličtinu. Všetci sa ma pýtali, či sa chcem dostať na             

Sungkyunkwan …. niečo, a ja som ani za nič nevedel, či je to ono. Nakoniec som však                 

iba pritakal a keď som v polovici cesty zahliadol ikonickú knižnicu Suwonského            

Campusu, na tvári sa mi vyčaril úsmev. V Campuse sú vlastne len 2 internáty a to                

Shin Gwan B — pre bakalárskych študentov a Shin Gwan A — pre študentov druhého               

stupňa a dievčatá (áno, čítaš správne, internáty v Kóreii sú oddelené a akákoľvek             

neoprávnená návšteva je trestaná vylúčením). Taxikár mi zastavil pred dverami toho           

môjho, teda Béčka. 

 

Komunikácia ľudí na SKKU, zodpovedných práve za styk so zahraničnými          

študentami, je paradoxne často rozpačitá. Je ozaj dôležité sledovať si e-maily a radšej             

niektoré informácie aj preveriť. Ja som na to doplatil s certifikátom o tom, že nemám               

tuberkulózu, ktorý sme mali priniesť. Z e-mailovej komunikácie som vyrozumel, že           

ho je nutné dodať pár dní od dátumu ubytovania. Realita, ktorá na mňa čakala bola               

však iná. Po veľmi náročnej a dlhej ceste ma pán vrátnik z internátu, nechal kvôli               

tomu, že tento certifikát nemám (a bola nedeľa) vyčkávať poriadne dlho. Pritom,            

pokiaľ ho donesiete, tak ho vôbec nejako extra neriešia, iba si ho pozrú, zapíšu dátum               

a vrátia Vám ho. Takisto ho vraj ktosi priniesol v slovenčine a nebol s tým problém.                

Všetko vždy záleží na ľuďoch. Vrátnik volal svojim nadriadeným, či ma môžu            

ubytovať, tí sa neozývali a asi po hodine a pol konečne dostal pokyn, že ma teda                

ubytovať môže a ja som sa po prvý krát pozrel do svojej novej internátnej izby. 
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Prvé dojmy z internátnej izby 

Ak mám byť úplne úprimný, tak naše pražské internáty sa na tie v Kórei ani len                

nechytajú. Moderné, výškové budovy (± 20 poschodí), krásne a prakticky zariadené           

izby. Takto sa to dá zhrnúť do jednej vety. Izby nie sú práve najväčšie, ale dokážete do                 

nich zmestiť kopec vecí. Ak by ste si teraz mali zavrieť oči a predstaviť si, ako                

vyzerajú, tak si predstavte, že na dlhej chodbe je veľa dverí z oboch strán, ako ňou                

kráčate. Na každých sú mená ľudí, ktorí izbu obývajú. Až narazíte na to svoje meno,               

vedľa ktorého bude meno kórejské.  

 

Tak sa zvyknú ubytovávať zahraniční študenti. Má to do veľkej miery aj svoje výhody,              

bývať s človekom, ktorý je z danej lokality — človek sa veľa nových vecí dozvie,               

spolubývajúci mu môže v mnohom pomôcť a poradiť. Ten môj bol žial totálny             

introvert a naša jediná denná konverzácia spočívala v otázke, či je fajn so zhasnutím              

svetla a zaželaním dobrej noci.  

 

Ale späť k izbám. Po otvorení Vašich dverí máte hneď vľavo krásne skrinky na              

menšie veci a botník. Zvyčajne sa v tomto priestore 1x1 meter vyzujete a následne              

máte po svojej ľavici záchod (oddelený normálne stenami a dverami) a po pravej             

strane kúpeľnu s umývadlom a sprchovacím kútom. Všetko ako nové. Potom si            

predstavte symetricky postele pri stenách a tiež stolíky. Nad stolíkmi je ešte            

množstvo rôznych poličiek a priehradok. To sa mi na tej izbe páčilo najviac. Síce malý               

priestor, ale neskutočne múdro vymyslený. (Prečo len podobne riešené internáty          

nemôže mať aj ČVUT)? 

 

Na začiatku školského roka (skorom začiatku) sa koná takisto akcia, kde si môžete             

prisvojiť nejaké veci po bývalých výmenných študentoch. To je obzvlášť nápomocné,           

pretože v Kórei nedostanete posteľné prádlo, ani vankúš a ani perinu. Všetko si teda              

musíte buď doniesť, kúpiť ale zohnať inou formou. Ja som vankúš už mal a také               

“pseudo” periny som kúpil za 2x20€. 

 

Internát však vychádzal aj pomerne draho. Ešte predtým, než sme tam odleteli, sme             

zaň museli uhradiť čiastku, ktorá pri prepočítaní na mesačný poplatok činí okolo            

250€.  

 

V prízemí internátu sa nachádza jedáleň, kde varia celý týždeň raňajky, obedy aj             

večere. Všetky stoja 3600 WONov a dajú sa na mieste platiť kartou. Na raňajky nie               

som zvyknutý jesť toľko, koľko sa ponúkalo, a preto som si radšej riešil vlastné              

raňajky z obchodu (cereálie a mlieko). Dajú ešte zvoliť aj kórejské raňajky (ryža a              
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niečo) alebo západné (cereálie, mlieko, nejaké pečivo a kopa šalátu). Na obed a             

večeru boli často na výber 2 jedlá.  

 

Ďalej boli v prízemí aj študovne, posilovňa, kam sa dalo prihlásiť prostredníctvom            

informačného systému stále mesiac dopredu a stála myslím 20000 WONov. Tiež           

práčovňa, kde vypranie bolo zadarmo a sušička stála 1 000 WONov. K dospozícii boli              

aj žehličky a žehliace dosky. Ale kto má na to čas... 

 

Ó, a keď si ešte spomeniem na tie pravidlá, na internáte sú určené také tie hodiny,                

v ktorých tam nemôžete vstúpiť. Pretože vás budú tvrdo penalizovať, čo bude viesť až              

k vylúčeniu. Tie hodiny sú od jednej v noci do rána do piatej. Svoje príchody je preto                 

lepšie plánovať tak, aby ste nestáli vonku. 

 

Z čoho som na začiatku nechápal 
Jedlo — veľmi rozmanité. Kórejci vo všeobecnosti milujú jesť pálivé jedlá. Ak nie ste              

veľmi vyberavý a milujete ryžu ako ja, nemali by ste mať veľký problém. Niekedy sa               

vám však môže stať, že si na svoje neprídete. 

 

Stíhačky — všeobecne známe že Južná a Severná Kórea sa v láske príliš nemajú. A               

to sa odrkadľovalo aj na každodennom živote. Pocítil som to každý deň pár krát, keď               

nám nad hlavami lietali pomerne nízko stíhačky na demonštráciu sily. Keď už sme             

pri tom, Kórejci majú vojenskú službu ešte stále povinnú na 2 roky. Často mi túto               

skúsenosť opisovali ako dosť intenzívnu. 

 

Zemetrasenia — moje prvé v živote! Neboli časté, no jedno som si zažil. Boli to               

zlomky sekundy, keď som telefonoval na internátnej izbe a zrazu som cítil, ako sa              

všetko zachvelo.  

 

Chudí ľudia — sú všade! Resp. obézni sú ozaj zriedkaví alebo sú zo zahraničia.              

Domievam sa, že na to má veľký vplyv ich strava, keďže moje telo v Kórei cítilo často                 

deficit cukru. 

 

Informačné systémy — sú nanič! Skutočne! Väčšinu akcií, ktoré potrebujete          

vykonať v systéme kvôli štúdiu sa nedajú, pretože tieto systémy fungujú iba s Internet              

Explorerom. Pokiaľ používate Linux alebo Mac OS, vo veľa veciach si neškrtnete. (Na             

to bol dobrý ten spolubývajúci). Na automatické testovanie domácich úloh, ako sme            

na to zvyknutí na ČVUT, môžeme zabudnúť rovnako rýchlo. Úlohy sa iba kamsi             

nahrávali a potom (pravdepodobne) manuálne hodnotili. 
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Masy ľudí — ťažko sa to vysvetľuje, keď to človek ešte nezažil. Mnoho ľudí však už                

videlo video, v ktorom pracovníci tokijského metra tlačia pasažierov do vlakov, aby sa             

aspoň zavreli dvere. V Kórei to nie je úplne to isté, avšak metro Seoulu patrí takisto                

k jedným z najrušnejších na svete. Ja som do Seoul Campusu (druhý SKKU Campus)              

dochádzal v najväčšej špičke, v piatok ráno a odchádzal som v piatok večer. Toľko              

ľudí som v živote nevidel. Takisto pri návšteve Firework festivalu, ktorý bol v Seoule.              

Neuveriteľný zážitok. 

 

Herný priemysel — Kórea je známa hlavne nim. Bolo to vidieť aj na mladých              

ľuďoch, spolužiakoch, ktorí ak neštudovali, tak na počítači hrali hry. Nebolo tak            

prekvapením, ak ste na lekciách v ranných hodinách zaregistrovali polovicu          

spolužiakov podriemovať. 

 

Konzumácia alkoholu — alkohol by možno do zápiskov patriť nemal, no ku Koréi             

ako takej, určite patrí. Mladí, starí, každý konzumuje naozaj veľké množstvo           

alkoholu. Pokiaľ si v práci so šéfom nevypijete, je to urážka. Kórejci zvládnu veľa,              

viac ako ja, chlapec z východného Slovenska (oblasť známa veľkou konzumáciou           

alkoholu, pozn. autora). Najobľúbenejším alkoholickým nápojom je kórejské Sodžu.         

Chuť by sa dala kúsok prirovnať k vodke. Sodžu je oveľa slabšie (má iba 20%) a                

predáva sa v pol litrových fľaštičkách aj v rôznych príchutiach. 

 

Smog — ťažko sa to opisuje, no Kórea je často zakrytá smogom akoby hmlou, ktorá               

bráni tomu, aby ste videli Slnko tak krásne ako u nás. 

 

Vyučovanie a jazyk 
Asi najhoršia vec, ktorá sa okolo celého pobytu v Kórei prihodila, boli predmety.             

Konkrétne ich výber. Pred odchodom som si navolil nádejne vyzerajúce a zaujímavé            

predmety. Realita však bola horšia ako ľadová sprcha. Po príchode som zistil, že             

polovica predmetov, ktoré som chcel, boli buď zrušené alebo aj napriek tomu, že mali              

byť vyučované v angličtine, učili sa v kórejštine. O tom zbytku predmetov (a že ich               

bola väčšina), kde profesori rozprávali tak zvláštnou angličinou, že im nebolo takmer            

nič rozumieť, ani rozprávať nebudem. Mal som teda ozaj tažký čas a tlak, vybrať si               

zmysluplné predmety, ktoré by ma bavili. 

 

No nakoniec sa to podarilo! Navštevoval som týždeň prednášky najrôznejších          

predmetov a skončil som s úzkym výberom, ktorý v krátkosti predstavím: 
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● Computer Networks — na SKKU som našiel asi tri varianty tohto           

predmetu. Vybral som si tú, kde som profesorovi rozumel asi najviac, no aj tak              

to nebola úplna výhra. Test sme písali každý týždeň a každý druhý týždeň som              

musel byť pripravený prezentovať na tému zadaného problému z počítačových          

sietí. Medzitým sme počas roka dostali zadané 4 domáce úlohy. Tie posledné            

boli extrémne náročné a aj väčšina mojich kórejských spolužiakov ich mala           

veľký problém vyriešiť. Nakoniec som však tento predmet dotiahol do          

úspešného konca 

● Contemporary Entrepreneurship — viac zaujímavejšie ako syllabus       

tohto predmetu bol fakt, že som mal možnosť spoznať Kórejcov, ktorých baví            

biznis rovnako ako mňa. Nehovoriac o tom, že vyučujúci bol bývalý           

viceprezident Samsungu a ďalších obrovských gigantov s vynikajúcim        

prehľadom o trendoch a novinkách, ktorý sa snažil odovzdať aj nám. Bohužiaľ            

sa však často zakecal s príbehmi o golfovaní s jeho kamarátmi, ktorí majú             

Masserati. 

● Discrete Math — asi najlepší predmet pre mňa. Opäť sa vyučuje viac variant,             

ja som si vybral ten s profesorkou, ktorá je native z USA. Veľmi akčná žena,               

ktorá si udržala moju pozornosť celý čas, dala nám na tom predmete zabrať,             

ale zároveň musím podčiarknúť, že bola ozaj férová. 

● Principles and Practice in Data Mining — sexy názov, avšak ako vo            

väčšine prípadov, kvôli profesorke dosť zlyhal dobrý úmysel. O niečom sme si            

rozprávali, no preniesť všetko do praxe na záverečný projekt, bolo naozaj           

obtiažné. Na väčšinu vecí musel človek prísť sám. No je to fajn, pokiaľ chcete              

vedieť pracovať s Rkom a nejakou tou štatistikou. Pôvodne som však mal            

zapísaný predmet s názvom “Practice in Big Data Analytics”, ktorý bol podľa            

spätnej väzby študentov lepší, no mne bohužiaľ nevyhovoval v rozvrhu. 

● Data Structure & Algorithms — a na záver predmet, s rovnakým           

vyučujúcim ako Computer Networks a rovnakým systémom. Je syllabusom         

ekvivalentom k predmetu DSA na FELe. Bola aj druhá varianta tohto           

predmetu s rovnakým názvom, kde sa však učili skôr iba základy Céčka. 

● Korean language — ponúkli nám ho a ja som sa prihlásil. Keďže som prišiel              

o pár dní neskôr, bolo pre mňa dosť ťažké nasadnúť do rozbehnutého vlaku             

meno kórejčina. Ostatní už vedeli čítať a ja ani to nie. Čítanie kórejského             

jazyka je však dosť jednoduché a človek sa ho po istom tréningu naučí. Ozaj              

najväčšou výzvou tohto predmetu bolo to, že profesorka rozprávala IBA          

kórejsky. Pokiaľ vám teda chcela vysvetliť nejakú gramatiku. Bolo to takmer           

nemožné pochopiť, a preto som tento predmet po čase nechal. 

 

V začiatkoch bolo úplne normálne, že som na hodinu šiel radšej 45 minút skôr,              

pretože som vedel, že celý ten čas strávim hľadaním budovy a následne učebne. 
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Na margo vyučovania musím ešte podotknúť, že aj keď sú informačné systémy            

v Kóreii neefektívne, jedno sa im musí nechať. Takmer každá učebňa mala katedru             

s počítačom (a dalším hardvérom), medzi tým aj s kamerou, ktorá nahrávala celé             

vyučovanie a následne po skončení nahrala na internet. Tak som si jednoducho na             

telefóne pozeral predchádzajúce prednášky z matematiky. Určite zaujímavá vec,         

ktorú by si myslím ČVUT nemalo báť implementovať. 

 

Bonus: Vianočná párty na kórejskej ambasáde 
Vďaka skvelej komunite Slovákov a Čechov, ktorú som v Kórei spoznal, som mal             

príležitosť zájsť aj na vianočnú párty na slovenskej ambasáde v Kórei. 

 

Večer začal zľahka pokecom, milým uvítaním pánom veľvyslancom a eskaloval až           

k opernému spevu jednej pani z kórejskej strany hostí. Všeobecne však panovala            

vynikajúca atmosféra a k dispozícii bolo veľa slovenských a českých dobrôt, ako aj             

možnosť stretnúť zaujímavých ľudí, ktorí v Kórei pôsobia už dlhý čas. 

 

 
Slovenský veľvyslanec a ja na ambasáde v Kórei 

 

Pokiaľ by Vás zaujímali moje ďalšie dobrodružstvá z Taiwanu, Filipín,          

Singapuru a Malajzie, začal som o tom natáčať cestovateľké video blogy,           

ktoré si môžete pozrieť na mojom YouTube kanále. 
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Zopár fotografií 

 
Pol milióna WONov 

 
Starenka na trhu 

 
Typická večera pre viac ľudí. Kórejci skrátka 

radi umývajú riady. 

 
Západ Slnka na ceste vyhliadkovým autobusom 

po Seoule 

 
Univerzitný festival na Suwonskom Campuse 

 
Známy kórejský rapper na tom istom festivale 
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Atmosféra univerzitného festivalu 

 
Firework festival v Seoule 

 
Pred západom Slnka v jednom z národných 

parkov 

 
Stredoškolskí študenti natešení z toho, že stretli 

niekoho zo zahraničia 

Budhistický chrám 
 

Jedna z pláži v Busane, druhom najväčšom 
meste Kórei 

 
Obed s kórejskými priateľmi 

 
Tradičná kórejská dedinka v Busane 
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Panoráma centra Busanu 

 
Pohľad na Busan z druhej strany 

 
Chrám v Seoule 

 
Chrám v Seoule 

 
Ja a kórejský vojak 

 
Na hraniciach so Severnou Kóreou 

 
Priatelia, Slováci predávajúci trdelníky na 

vianočných trhoch v Seoule 

 
Objavovanie zaujímavých výhľadov v Seoule 
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