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1.Kde ste boli na mobilite, bola to stáž/štúdium, odkedy dokedy ste tam boli? 

V letnom semestri druhého ročníka (od začiatku februára do konca júna) som sa spolu so 

spolužiakom zúčastnila štúdia v Ostrave na Ostravskej univerzite na lekárskej fakulte. 

Konkrétny odbor – rádiologický asistent. 

2.Aké ste mali na mobilite ubytovanie, ako ste sa stravovali? 

Ubytovali sme sa na odporúčanie od Ostravskej univerzity na ubytovni Vista (na mesiac sa 

platilo 2200kč – za najlacnejšie ubytovanie, ktoré poskytovali :D + na začiatku musíte 

zaplatiť kauciu 3100kč, inak vás ani neubytujú - kaucia je vratná pokiaľ nič nevyvediete), 

ktorá je síce vzdialená len pár minút električkou od univerzity, ale takmer pol hodinu 

električkou od Fakultnej nemocnice. Na univerzite sme však nemali nijakú výučbu a tak sme 

na výučbu aj prax museli jazdiť každý deň takmer pol hodinu do nemocnice, čo bolo naozaj 

nepraktické, keďže pár minút od nemocnice sa nachádza internát vysokej školy Báňskej, kde 

sa vraj zvyknú ubytovávať študenti z Erasmu. O takejto možnosti sme my však predom 

nevedeli a dozvedeli sme sa o nej až potom, keď sme už zaplatili kauciu aj nájomné na Viste, 

čo nás neskôr aj značne mrzelo, pretože peniaze už nešli vrátiť.  

Stravovali sme sa najčastejšie v reštaurácii Hotela Vista. Mali tam výhodné denné menu pre 

študentov za 60kč, alebo za 89kč podľa náročnosti jedál. Asi 3 minúty od hotela sa 

nachádzala aj reštaurácia U Helbicha, kde sa dalo najesť za 89kč až 99kč za denné menu. (To 

len keby vás zaujímali podrobnosti o cenách :D) Ak sme však chceli nakupovať nejaké jedlo, 

museli sme ísť električkou, alebo autobusom do supermarketov. Pri intráku boli len malé 

potraviny a pekáreň. 

3.Ako vyzeral Váš bežný týždeň? Ako ste mali prednášky/prax? Ako to bolo 

s dorozumievaním na prednáškach/v nemocnici?  

Tak bežný týždeň vyzeral asi tak, že sme ráno išli do nemocnice, kde prebiehala prax aj 

výučba, ktoré sa spolu striedali.. Pár hodín bolo vždy teórie vo vyčlenených miestnostiach, 

potom sme sa presunuli na oddelenia, kde sme praxovali. V Ostrave rádiologickí asistenti 

nemajú súvislú prax počas skúškového obdobia ako my v Ružomberku. Oni si túto súvislú 



prax nahrádzajú v lete - cez prázdniny (prázdninová prax). My sme si ju ale so spolužiakom 

nahrádzali ešte po škole, prípadne keď sme mali voľný deň, išli sme na prax, ktorú sme si 

potrebovali nahradiť, takže sme sa naozaj nenudili ☺  

Keďže sme boli v ČR, s dorozumievaním nebol samozrejme problém, no musím uznať, že 

niektoré slovíčka nás zaskočili najmä z anatómie a pri projekciách, kedy sme často nevedeli 

o čo sa to konkrétne vlastne jedná. Ale celkovo bez problémov ☺  

4.Zhodnoťte pozitíva/ negatíva, ktoré Vám pobyt na mobilite dal? 

Začnem pozitívami. Erasmus bol pre mňa skvelá príležitosť ako zažiť a spoznať niečo nové. 

Chcela som si vyskúšať štúdium na inej škole a porovnať to s tým štúdiom u nás. Neľutujem, 

že som tam bola. Mám odtiaľ množstvo zážitkov, priateľov a skúseností, ktoré mi už nikto 

nevezme.  Čo človeka nezabije, to ho posilní. 

Negatívum bolo asi také, že sme pri príchode na Erasmus nedostali nijakého Buddyho 

(niekoho, kto by nám ukázal školu, ubytovanie, nemocnicu a celkovo Ostravu), takže sme boli 

dosť v strese, ako to ideme všetko hľadať po celej Ostrave.  Nakoniec sa ale našla naša 

ostravská spolužiačka, ktorá bola ochotná nám to tam všetko ukázať, za čo sme jej boli 

vďační. A hlavne – tá nekonečná administratíva. Kopa papierov, ktoré bolo treba zháňať, 

prerábať, potvrdzovať, niekoľkokrát tlačiť, podpisovať... To mi šlo niekedy úprimne na nervy, 

ale s tým všetkým treba počítať.  


