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Vzdelávanie je jedným z najúžasnejších procesov 
v našom živote. Podieľa sa totiž na formovaní 
našej osobnosti, názorov, myšlienok a napokon 
z nás robí odborníkov v oblasti, ku ktorej inklinu-
jeme najviac. Pravdou tiež je, že vedomosti nám 
nik nemôže vziať a ak ich už raz získame, sme 
schopní ich premeniť na svoje živobytie. Jediné, 
čo pre to v našej krajine musíme urobiť, je mať 
vôľu učiť sa. 
No aj pri takýchto ideálnych podmienkach sa 
môže stať, že narazíme na hranice v oboch vý-
znamoch slova. Napríklad, praktická výučba je 
nielen dôležitou, ale priam esenciálnou zložkou 
vzdelávacieho procesu a najlepšie je absolvovať 
ju na mieste, kde pôsobí odborník v danej oblas-
ti – to je moment, kedy sa potreba učiť sa spojí s 
potrebou vycestovať. No nemusí to byť len ten-
to špecifický prípad. Cestovať za vzdelaním má 
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význam už len preto, aby získavanie vedomostí 
nadobudlo nový rozmer, či už v otázke formy 
podania informácií alebo samotnou výučbou v 
cudzom jazyku. Vtedy nastupujú na scénu šti-
pendijné programy, ktoré odstraňujú hranice v 
procese vzdelávania a financovanie študijných 
pobytov vďaka nim prestáva byť prekážkou. Jed-
ným z týchto programov je aj Erasmus+. Jeho 
činnosť dnes už berieme ako prirodzenú súčasť 
života študenta, no málokedy sa zamyslíme nad 
tým, akú významnú úlohu v ňom plní. Predsta-
vuje možnosť ako dosiahnuť jeden z najcennej-
ších pokladov ľudského bytia a preto si myslím, 
že mimoriadne vydanie študentského časopisu 
ARDO je tou správnou formou ako vyjadriť česť 
a vďaku programu Erasmus+, programu so skve-
lou myšlienkou a neoceniteľnými výsledkami.
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Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka
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Program Erasmus – 20 rokov na univErzitE 
vEtErinárskEho lEkárstva a farmáciE v košiciach

Program Erasmus je program Európskej 
únie, ktorý podporuje zahraničnú mobilitu 
vysokoškolských študentov a pedagógov a 
spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní v 
Európe. Program bol zriadený v roku 1987 
rozhodnutím č. 87/327/EHS. V rokoch 2000 
až 2006 bol súčasťou programu Socrates. Vo 
finančnom rámci EU počas rokov 2007 až 2013 
bol zaradený ako súčasť Programu celoživotného 
vzdelávania. Program Erasmus je od roku 2014 
až do 2020 nahradený programom Erasmus+.
Názov Erasmus je odvodený od mena 
holandského renesančného humanistu Erasma 
Rotterdamského, ale môže sa čítať tiež ako 
akronym (European Action Scheme for the 
Mobility of University Students). 
Prví slovenskí študenti vycestovali na študijné 
pobyty do krajín EÚ v roku 1998. Na Slovensku 
teraz oslavujeme 20 rokov existencie programu 
Erasmus.
Erasmus však nie je určený len pre vysokoškolákov 
a ich učiteľov. Rozšírený Erasmus+ od roku 
2014 zlučuje viacero programov a zahŕňa rôzne 
možnosti zahraničných pobytov – študijné 
pobyty a stáže pre vysokoškolákov, ale aj pre 
stredoškolákov a učňov, dobrovoľnícke pobyty, 
študijné pobyty pre učiteľov a pracovníkov v 
školstve na rôznych stupňov škôl a pre ľudí, 
ktorí pracujú s mládežou. Program podporuje 
aj nadnárodné partnerstvá medzi školami a 

prof. MVDr. Zita Faixova, PhD.,	inštitucionálna	koordinátorka	programu	Erasmus+

spoluprácu v oblasti športu. 
Študenti môžu študovať, absolvovať 
stáž a najnovšie aj absolventskú prax 
do jedného roka od skončenia štúdia. 
Študijný pobyt v rámci programu 
Erasmus trvá minimálne tri mesiace 
(jeden semester), najviac 12 mesiacov. 
Možnosť študovať týmto spôsobom sa 
dá využiť aj viackrát. Avšak, celkový čas 
štúdia v zahraničí nemôže presiahnuť 
12 mesiacov na jeden stupeň štúdia 
(bakalárskeho alebo magisterského/
inžinierskeho). V prípade spojeného 1. a 

2. stupňa vysokoškolské vzdelávania (napríklad 
veterinárna medicína alebo farmácia) možno 
v rámci programu študovať v zahraničí 24 
mesiacov. Medzi študentmi na Slovensku v 
súčasnosti rastie záujem o stáže a klesá záujem 
o štúdium v rámci programu Erasmus. Podobná 
situácia je aj na našej univerzite.
Rok 2017 sa niesol v znamení osláv 30. 
výročia existencie programu Erasmus. Pri tejto 
príležitosti sme pripravili mimoriadne vydanie 
časopisu ARDO príbehov účastníkov mobilít a 
realizátorov projektov, ktorí v nich opísali svoje 
skúsenosti, zážitky a vplyv týchto aktivít na ich 
profesijný aj osobný život.
V máji 2009 som sa zúčastnila na učiteľskej 
mobilite na Veterinárnej fakulte Univerzity v 
Cordobe (Facultad de Veterinaria Universidad 
de Córdoba) v Španielsku. Vysokú školu pre 
svoju mobilitu som si vybrala na základe 
podobnosti študijného plánu v študijnom 
programe všeobecné veterinárske lekárstvo 
a zamerania vo vedecko-výskumnej činnosti. 
Potrebné informácie som získala na internete 
a od študentov našej univerzity, ktorí v rámci 
programu Erasmus študovali na veterinárnej 
fakulte v Cordobe. Počas pobytu som bola 
zapojená do pedagogického procesu na fakulte 
(prednášky). Študijný pobyt v Cordobe bol pre 
mňa veľmi užitočný, skúsenosť vyučovať na 
inom pracovisku bola pre mňa obohacujúca 



ARDO

a mala som možnosť zoznámiť sa s inou 
akademickou kultúrou, organizáciou fakulty a 
pracoviska s podobným zameraním, porovnať 
rozdiely v štruktúre študijného programu a 

úroveň poznatkov študentov na našej univerzite 
so zahraničnými. Podarilo sa mi nadviazať aj 
profesionálne kontakty, ktoré pretrvali aj po 
mojom návrate na Slovensko.

Program Erasmus v strEdných rokoch

MVDr. Libuša Bodnárová,	koordinátorka	programu	Erasmus+
ERASMUS+ v súčasnosti poskytuje granty 
pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a 
športu a za posledných 30 rokov sa program 
výrazne rozrástol. Umožňuje ľuďom získať 
zručnosti potrebné na to, aby mohli viesť život 
podľa vlastných predstáv, pomáha im nájsť 
miesto v spoločnosti a rozvíja aj ich zmysel pre 
európsku identitu. Výmenný program prehlbuje 
toleranciu, otvorenosť, vzájomné porozumenie 
a solidaritu medzi ľuďmi rôznej národnosti 
a prispieva k formovaniu novej generácie 
európskych občanov.
Počas 20 rokov existencie výmenného 
programu Erasmus na UVLF v Košiciach som 
bola pri realizácii všetkých typov aktivít 
vysokoškolského vzdelávania študentov 
a zamestnancov a s programom predtým 
nazývaným Socrates pracujem od jeho začiatku 
na Slovensku. Ako koordinátorka programu 
som bola pri zrode medzinárodnej spolupráce 
s jednotlivými univerzitami v rámci Európy a 
musím uznať, že program Erasmus ovplyvnil 
kvalitu vysokoškolského vzdelávacieho 
prostredia univerzity. Spoznala som charakter 
študentov a zamestnancov, ich túžbu po 
poznaní a získavaní nových skúsenosti pred 
nástupom na mobilitu a nového sebavedomého 
študenta po mobilite. Môžem konštatovať, že 
prínos študijných pobytov alebo praktických 
stáží pre študentov je v tom, že mobilita v 
zahraničí je účinným prostriedkom na podporu 
osobnostného rozvoja, ako aj na prípravu 
pre trh práce. Tiež je dokázané, že pripraviť a 
motivovať študentov k mobilite najlepšie vedia 
takí pedagogickí pracovníci (zamestnanci), 
ktorí sami mali možnosť sa mobility v zahraničí 
zúčastniť a svoju pozitívnu skúsenosť šíria ďalej. 
Jedným z pravidiel programu Erasmus+ je, 
že mobilita zamestnancov musí byť súčasťou 

strategického plánu rozvoja univerzity a tak 
výsledky mobility budú využiteľné a udržateľné 
vo vysielajúcej aj prijímajúcej organizácii. 
Filozofiou programu je udržiavať mobilitné 
aktivity ako aktívne nástroje, ktoré podporujú 
lepšiu uplatniteľnosť absolventov na trhu práce 
a pomôžu im lepšie sa pripraviť na zmeny v 
budúcnosti. Dôležitou ambíciou programu je 
prepojenie univerzity ako vzdelávacej inštitúcie 
s podnikateľským prostredím a tak podporiť 
regionálny rozvoj v oblasti veterinárnej medicíny 
a poľnohospodárstva.
ERASMUS+ v budúcnosti bude prínosom 
rozvíjania digitálnych kompetencií, ktorá sa týka 
sebaistého a kritického používania celej škály 
digitálnych technológií na získavanie informácií, 
komunikáciu a základné riešenie problémov 
vo všetkých aspektoch života. Jedným z 
konkrétnych cieľov programu Erasmus+ bude 
zlepšiť úroveň digitálnych zručností s osobitným 
zreteľom na ich relevantnosť pre trh práce a 
ich príspevok k súdržnej spoločnosti. Digitálne 
kompetentný človek dokáže nielen používať 
informačné a komunikačné technológie, ale 
dokáže aj vyhľadávať informácie a zdroje a 
zaujať k nim kritický postoj, dokáže tvoriť obsah, 
vie prostredníctvom nich komunikovať, myslí na 
bezpečnosť vo virtuálnom priestore a dokáže 
riešiť problémy. 
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Erasmus vám zmEní život

MVDr. Ján Bílek PhD.,	Klinika	koní	UVLF,	prvý	účastník	výmenného	pobytu

V dobe, keď sa na mňa 
kolegyňa obrátila so 
žiadosťou o príspevok 
pri príležitosti 30. výročia 
programu Erasmus s 
otázkou, ako to bolo na 
začiatku, počas môjho 
štúdia a stáží v zahraničí, 
bol som skeptický. Veď 
študenti už nie sú moja 

generácia, no na druhej strane pri stretnutiach 
so študentmi sa často stretávam s názorom, 
že študent odpovie: „Nevedel som o týchto 
možnostiach alebo kedy? Veď nemáme čas.“
No pravdepodobne práve preto treba, aby sme 
sa my, ktorí sme vycestovali a precestovali v 
mojom prípade nie jednu univerzitu v zahraničí, 
podelili so získanými skúsenosťami. 
Počas môjho štúdia som bol na ERASMUS 
študijnom pobyte dvakrát a to konkrétne v 
Gente (Belgicko) a v Perugii (Taliansko). Do 
Gentu to bola vskutku zaujímavá cesta. Pôvodne 
boli vybraní iní dvaja spolužiaci z ročníka. Ja som 
sa o možnosti absolvovať štúdium v zahraničí 
dozvedel od spolužiaka, ktorý mal vycestovať so 
spolužiačkou, no ona dva dni pred odchodom 
pobyt odmietla. Až po návrate som sa od nej 
samotnej dozvedel, že sa vlastne bála odísť 
(neskôr vysvetlím prečo). Bol víkend, a už v 
pondelok sme cestovali z Košíc do Bratislavy a 
ďalej do Brna. Z Brna sme potom pokračovali 
diaľkovým autobusom ďalších 11 hodín priamo 
do Gentu, šli sme počas celej noci. Cesta 
nakoniec nebola až taká strašná, horšie to 
bolo už na mieste, v Gente. Na stanici nás nik 
nečakal. Od spolužiaka, ktorý chodil už tretí 
mesiac na jazykový kurz z flámčiny, som sa v 
autobuse dozvedel, že peniaze (štipendium) z 
našej univerzity budeme dostávať prevodom 
na účet. Problém nastal hneď po príchode na 
autobusovú stanicu, keď sme si nevedeli vybrať 
peniaze z bankomatu (eurá v tej dobe ešte 
neboli, len ich domáca mena belgické franky). 
Problém sme zažehnali v pobočke banky cca 3 

km od stanice, keď som iba ja jediný na svoju 
debetnú kartu MasterCard Euro dostal peniaze 
z bankomatu banky, napriek tomu, že sme to 
cestou skúšali minimálne v troch bankomatoch. 
Potom som to už zobral rýchlo, prvým taxíkom 
na univerzitu v Gente, čo bolo cca ďalších 5 km 
za mestom v prímestskej oblasti, kde pred školu 
chodila síce mestská doprava, ale iba trikrát do 
dňa (2x doobeda a 1x podvečer okolo 18:00). Na 
univerzite sme nenašli nášho koordinátora, aj 
keď na základe mailovej komunikácie vedel, že 
prídeme. 
Čakala nás sekretárka rektorátu, ktorá o nás 
síce vedela, no privítala nás so slovami, kde 
bývate? Choďte si oddýchnuť a zajtra príďte 
za ERASMUS koordinátorom. Podala nám jeho 
meno na lístočku, ktoré sa nedalo ani zapamätať, 
ani prečítať. Keď sme sa snažili vysvetliť, že 
ubytovanie nemáme, ale čakali sme ubytovanie 
na internáte a podobne, pani znervóznela. 
Poslala nás na chodbu, že sa pokúsi niečo 
vybaviť, no tvárila sa ako keby mala umrieť. Po 
krátkom čase prišiel na chodbu, kde sa nik okrem 
nás ani nepohol a všade bolo hrobové ticho 
(ešte aj my sme sa rozprávali teraz už ani neviem 
prečo šepotom) pán, čo vyzeral ako Einstein v 45 
rokoch, len prihrbený. Bol to kolega z univerzity, 
ktorý tvrdil, že nás ubytuje u seba doma, pretože 
sekretárka volala na internát a nič nebolo voľné. 
Tento pán učiteľ nás vzal do auta Ford Mondeo 
kombi, vraj bielej farby (strecha bola biela, inak 
všade blato). Sadli sme si obaja na špinavé 
zadné sedadlá a pomaly sme sa pohli. Učiteľ 
nám cestou lámavou angličtinou vysvetľoval, 
kade zajtra pôjdeme do školy. Bolo okolo obeda 
a práve som zistil, že môj spolužiak sa naučil 
po flámsky viete čo... Nevedel okrem ďakujem, 
prosím a koľko je hodín nič.
Príchod na naše dočasné bydlisko bol pre mňa 
šok! Úzky dom, na prízemí predajňa s výkladmi 
po stranách vstupných dverí, ktoré boli na 
kľúč, aký mávame na záchodoch na škole, kde 
cez kľúčovú dierku zistíte obsadenosť záchoda. 
Vrchol bol, keď som zbadal, že jedna z tých 
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výkladných skríň (čiže celý výklad) bol bez skiel. 
V skladových priestoroch tohto bývalého domu 
obchodníka mal byt pán domáci a pôvodný 
byt nad obchodom vraj niekedy prenajíma 
– čo už muselo byť dosť dávno. Malé izby bez 
kobercov a závesov boli v dezolátnom stave. 
Keď nás viedol, zároveň upratoval bordel z cesty, 
povedal, že nič z tých izieb nepotrebuje a nech 
dáme pozor, aby sme si pri upratovaní nevyhodili 
aj postele. Záchod s jednou sprchou na chodbe 
bol spoločný pre tri izby. Ešte poznamenal, že do 
ďalšej izby príde niekto z Ruska, čo už dopredu 
dohodol so sekretárkou. V ten deň sme do školy 
nešli, ale upratali sme neporiadok. Tomáš našiel 
postele a gauč. Mal som chuť okamžite sa vrátiť 
späť domov. 
Na druhý deň ráno sme opäť išli na univerzitu, 
no na rektoráte nebol nik, ani sekretárka. Sadli 
sme si na schody a čakali. Prišiel starší pán, ktorý 
sa opýtal, koho hľadáme. Dozvedeli sme sa, že 
to bol rektor. Potom sme sa už cítili veľmi dobre. 
Pozval nás na čaj, sedeli sme uňho v kancelárii, 
„zožrali“ sme mu všetky sušienky zo stola a vypili 
čaj. Povedal, že ešte aspoň hodinu tu koordinátor 
Erasmus nebude, lebo chodí až okolo 9:00, nech 
sa teda pokojne posadíme na chodbu, lebo on 
musí ísť na vizitu. No keď sme prejavili záujem ísť 
s ním a darovali sme mu knihu o Košiciach (nemal 
ani páru kde je Slovensko a už vôbec nie Košice), 
po jej prelistovaní nás zobral na svoje oddelenie 
pôrodnice a gynekológie. A tak sme hneď začali 
prax na klinike gynekológie a v pôrodnici. Toto 
oddelenie malo aj tzv. sanitky a výjazdy do 
terénu. Pán rektor nás rozdelil, nasadli sme 
každý do inej sanitky a vyrazili sme k pacientom. 
To bol život, skoro nič sme nerozumeli, každý si 
vždy myslel, že sme zo Slovinska alebo že sme 
už predmestím Ruska. Domov som prišiel okolo 
17:00, spolužiak ešte neskôr a koordinátor už 
nebol v robote vôbec. Sekretárka nás čakala, 
keksíky doplnila, ďalší čaj navarila a povedala, že 
formality vybavíme neskôr, veď hlavné je, že sme 
tu, máme „ubytovanie” a že o nás vedia. 
Nákupy sme robili v LIDLi, tento obchod bol 
jediný, čo sme mali cestou domov zo školy. 
Potraviny boli pre nás drahé, takže nasledujúce 
3 mesiace sme jedli každý deň ráno paštétu so 
suchármi, na obed špagety a večera už nevyšla, 
ostalo nám len na jednu plechovku piva. O 3 

týždne sme prišli na to, že v utorok od 6:00 
do otvorenia obchodu o 7:00 bola zľava 30 % 
z pôvodnej ceny na tovar po záruke. A tak po 
mesiaci sme mali aj praženicu, šunku a mlieko. 
Konečne sme štvrtý deň nášho pobytu dostali na 
účet peniaze – grant vo výške 12 000 belgických 
frankov. Nájomné sme každý platili po 10 000 
frankov, lístok na autobus do mesta stál 5 
frankov, pivo v krčme 7 frankov. Do školy sme 
chodili na bicykloch, ktoré sme si “požičali alebo 
ukradli”, a po 3 mesiacoch vrátili.
Napriek dlhému úvodu som s odstupom času 
vďačný za túto skúsenosť v Belgicku. Práca na 
klinikách, vizity v sanitkách, večerné mesto... 
Keď sme odchádzali, suvenírmi sme poroznášali 
dobrú náladu, všetci nás už poznali a pýtali sa, či 
po nás prídu aj iní študenti, nakoľko sme boli na 
ich univerzite pioniermi.
Prax na klinikách a v sanitkách mi dala niečo, čo 
využívam dodnes a mám svoje zamestnanie rád, 
aj napriek príjmu, na ktorý sa nesťažujem, aj keď 
si do Belgicka nemôžem zájsť znova, aby som si 
zaspomínal. Hneď na svojom prvom ERASMUS 
štúdiu som podstúpil krst ohňom, preto som 
nemal problém (veď po Belgicku to horšie už 
nemôže byť) vrhnúť sa do toho naplno a prijať 
ďalšie ponuky vtedajšej pani prorektorky doc. 
Prosbovej na ďalšie študijné cesty. A musím 
povedať – horšie už naozaj neboli – ale ja som 
už bol pripravený.
V rámci programu ERASMUS som absolvoval 
výmenné pobyty v Slovinsku, v Taliansku, počas 
doktorandského štúdia v Lubline, Varšave, ale aj 
v Prahe. 
Po návrate domov vo mne narástla sebaúcta 
skĺbená s vedomím, že som spojený s niečím, 
čo sa nazýva univerzita a že som hrdý na to, 
že som študentom našej univerzity a aj na 
samotných vyučujúcich som hneď pozeral úplne 
inak, po tom, čo som videl iných neosobných 
a neprístupných pedagógov na tých „iných 
univerzitách”. 
Podporujem názor, že okrem povinnej obhajoby 
diplomovej práce musí každý študent ísť aspoň 
na 3 mesiace (1 semester) na zahraničnú 
univerzitu. Bude to prínos nielen pre študentov, 
ale aj pre pedagógov, ktorí sú skeptickí. Ani 
naša univerzita sa tomuto trendu nevyhne, 
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ciEľová stanica ankara

prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
Katedra	patologickej	anatómie	a	patologickej	fyziológie

V dňoch 24. 4 – 30. 4. 2006 som sa v rámci 
programu Sokrates-ERASMUS zúčastnila pobytu 
na Katedre patológie Fakulty veterinárnej 
medicíny na Univerzite v Ankare, v Turecku.
V rámci návštevy priamo na katedre som sa 
oboznámila s charakterom a organizáciou 
práce (výuka, výskum), ako aj s prístrojovým a 
priestorovým vybavením. Kolegovia z katedry 
práve v čase mojej návštevy skúšali kvalitu 
špeciálnych farbiacich kitov na ofarbenie 
rôznych tkanivových substancií, baktérií a 
spirochét. Škála pitiev bola širšia ako u nás, 
nakoľko pravidelne pitvali aj exotické zvieratá 
(ťava, zebra a pod.). V iniciálnom štádiu bolo – 
podobne ako u nás – zavádzanie cytológie do 
diagnostickej praxe.
Mala som možnosť oboznámiť sa aj s Centrálnym 
príjmom pacientov na univerzite, ktorý bol 
otvorený denne od 18.00 do 6.00 ráno. Na jeho 
chode sa výraznou mierou podieľali aj študenti 
z vyšších ročníkov, čo jednoznačne prispelo k 
lepšiemu zvládaniu pomerne značného náporu 

pacientov. Stretla som sa aj s našimi dvoma 
študentkami, ktoré v Ankare študovali od 
januára do júna 2006. Tie nás veľmi podrobne 
oboznámili s organizáciou vzdelávania v ročníku, 
ktorý navštevovali.
Pred ukončením pobytu som mala v aule fakulty 
dve prednášky. Prvá sa týkala našej univerzity 
a Ústavu patologickej anatómie, druhá bola 
zameraná na salmonelózu u hydiny s prezentáciou 
nami dosiahnutých výsledkov z makroskopického, 
histologického, imunohistochemického a 
elektrónmikroskopického hľadiska.
Pobyt v Ankare mi umožnil poznať a porovnať 
prácu tamojšej Katedry patológie s prácou nášho 
ústavu. Celkovo môžem pobyt v Ankare hodnotiť 
ako veľmi zaujímavý a príjemný. Bola som 
príjemne prekvapená v tom čase pozorovanou 
pohostinnosťou a až starosvetskou galantnosťou 
technického personálu, kolegov, ale aj bežných 
ľudí priamo v meste.

určite nie. Potreba naďalej 
zvyšovať kvalitu vzdelávania, 
budovať úzko špecializované 
odbory a zároveň vytvoriť 
konkurenčný priestor vidí práve 
program Erasmus ako cestu k 
dosiahnutiu týchto cieľov. Veď 
všetci, ktorí boli na ERASMUS 
štúdiu alebo sa vrátili na svoju 
materskú univerzitu aspoň na 
návštevu, zatiaľ čo pôsobia 
v zahraničí, si vysoko vážia 
univerzitu, na ktorej dostali 
vzdelanie. Všetci sa úspešne 
uplatnili na pracovnom trhu a 
ich zahraniční zamestnávatelia 
ich voľajako  „neprepúšťajú“. Celá politika 
financovania vzdelávania sa bude musieť zmeniť 
a ako by to malo aspoň približne vyzerať vám 
študentom nič iné lepšie neukáže, ako práve 
program ERASMUS.

Záverom len toľko – cestujte s otvorenými 
očami a nehovorte o niečom, čo nedokážete ani 
opísať, ale okomentovať to vie väčšina.
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Čo mi Program Erasmus+ dal – Čo znamEnal PrE moJu 
osoBu, moJu kliniku a moJu univErzitu

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
Klinika	vtákov,	exotických	a	voľne	žijúcich	zvierat

V minulom roku 
program ERASMUS 
oslavoval svoje 
30. výročie a 
vďaka tomuto 
programu som 
mohol niekoľkokrát 
pracovne navštíviť 
zahraničné univerzity 

zaoberajúce sa chovom a chorobami včiel. 
Moja prvá návšteva sa odohrala už pred viac 
ako 10 rokmi, keď som mal možnosť prednášať 
študentom ale aj veterinárnym lekárom  
zaoberajúcim sa chorobami včiel na Veterinárnej 
fakulte v Ľubľane v Slovinsku. Odvtedy sa datuje 
úzka spolupráca v oblasti chorôb včiel medzi 
kolegami z veterinárnej fakulty v Ľubľane a mnou, 
pričom doteraz pretrváva v podobe rôznych 
hosťujúcich prednášok v oboch krajinách. 
Od roku 2015 som mal možnosť v rámci 
programu ERASMUS+ navštíviť 3 veterinárne 
fakulty v Španielsku – a to v Murcii, Madride a 
Cordobe. Výber týchto fakúlt nebol náhodný, 
pretože Španielsko patrí v oblasti chovu včiel na 
prvé miesto v EÚ. 
Prvá pracovná cesta v rámci Španielska 
smerovala na Veterinárnu fakultu v Murcii. Tejto 
ceste predchádzala moja účasť na najväčšom 
odbornom kongrese EUROBEE rok predtým 
práve v Murcii a vďaka tomu obe strany prejavili 
aktívny záujem o účasť mojej osoby na návšteve 
univerzity v Murcii v rámci programu ERASMUS. 
Počas mojej pracovnej návštevy som mal 
možnosť prednášať španielskym študentom 
a tiež študentom doktorandského štúdia o 
najvážnejších problémoch svetového včelárstva 
a o úlohe veterinárnych lekárov v tejto oblasti. 
Navyše, hneď vedľa univerzity sa nachádza 
včelia farma, kde prebieha praktická výuka a 
taktiež sa tu nachádza aj materiál pre výskumné 
účely. Avšak práca s týmito včelami nie je vôbec 
romantická, pretože včely sa vplyvom afrických 
včiel stali vysoko agresívnymi a bez úplnej 

ochrany nie je vôbec možné s nimi pracovať. 
Okrem toho by som rád vyzdvihol samotnú 
Univerzitu v Murcii, pretože patrí medzi 
najkrajšie, aké som kedy navštívil. Veterinárna 
fakulta je samostatná budova, v ktorej prebieha 
výlučne výuka špeciálnych veterinárnych 
predmetov. Základné predmety ako chémia, 
biochémia, fyzika a podobne sa vyučujú na 
ostatných fakultách. Taktiež veterinárna klinika 
je samostatná budova hneď pri veterinárnej 
fakulte.

	Práca	so	včelami	na	Veterinárnej	fakulte	v	Murcii

Ďalšou univerzitou, ktorú som mal možnosť 
navštíviť v nasledujúcom roku, bola Veterinárna 
fakulta Univerzity Complutense v Madride. Prvý- 
krát som mal možnosť túto fakultu navštíviť v 
roku 1989, takže po 25 rokoch som opäť mohol 
pôsobiť na oddelení Sanidad animal 2, kde sa 
kolegovia zaoberajú chorobami včiel a tiež tento 
predmet vyučujú. Sú to kurzy pre študentov, 
kde sú účastníci oboznámení s najdôležitejšími 
ochoreniami včiel dôležitými pre veterinárnu 
službu. Obrovskou výhodou pre mojich kolegov 
v Madride je blízkosť výskumného centra v 
Marchamale, kde sa nachádzajú laboratóriá na 
diagnostiku včelích chorôb. V tomto laboratóriu 
bola prvýkrát detekovaná Nosema	 cerana v 
Európe. Sú to fantasticky vybavené laboratóriá 
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s najnovšou a najkvalitnejšou prístrojovou 
technikou a zamestnanci majú navyše k dispozícii 
približne 30 včelstiev priamo za laboratóriami. 
Práve tu som v roku 2016 mohol prednášať 
a osobne vzdelávať veterinárnych lekárov – 
autority jednotlivých členských krajín EÚ, obdoby 
našej UŠKVBL, špecializujúcich sa na lieky, ktoré 
sú určené pre včely. Avšak najväčší prínos vzišiel 
zo spolupráce s profesorkou Meana Manes, s 
ktorou sme v roku 2017 odovzdali do organizácie 
VETCEE v Bruseli žiadosť o vzdelávanie 
veterinárnych lekárov špecializujúcich sa na 
choroby včiel. V prípade kladného vyhovenia 
by Veterinárna fakulta v Madride a naša 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach patrili medzi vzdelávacie organizácie 
pre veterinárnych lekárov, špecializujúcich sa na 
choroby včiel v Európskej únii. 
V roku 2017 som v rámci ERASMUS+ 
navštívil Veterinárnu fakultu 
v Cordóbe, kde som sa okrem 
prednášania študentom veterinárnej 
medicíny taktiež mohol podieľať na 
skúšaní študentov, počas ktorého 
priamo vyšetrovali včelstvá a museli 
pomenovať jednotlivé zložky včelstva. 
Pritom to pre nich nebola taká 
jednoduchá skutočnosť, pretože 
podobne ako v Murcii, aj tu na juhu 
Španielska (v Andalúzii) sú včelstvá 
veľmi agresívne a práca s nimi nie je 
vôbec jednoduchá. V Cordóbe sa chorobami 
včelstiev zaoberajú kolegovia na Oddelení 

veterinárnej zoológie, ktorú riadi 
môj hostiteľ profesor Francisco 
Padilla Alvarez. V areáli univerzity 
sa nachádza aj veterinárna 
nemocnica, kde je hlavnou 
dominantou samozrejme klinika 
koní (asi najdôležitejšie zviera v 
Andalúzii) s perfektne vybaveným 
komplexom ustajňovacích a 
operačných boxov a s vnútornými 
priestormi pre vychádzky. Na 
diagnostiku majú k dispozícii aj CT 
prístroje ktoré, ako sami hovoria, 

veľmi často využívajú aj pre iné zvieratá.
Možnosť, ktorú mi dal program ERASMUS+, 
teda navštíviť niektoré španielske veterinárne 
fakulty, v prvom rade obohatila moje výukové 
schopnosti v oblasti vzdelávania študentov 
veterinárnej medicíny týkajúce sa problematiky 
chorôb včiel. Mal som možnosť konfrontácie s 
tým, čo je dobré a v čom by som ešte potreboval 
rozšíriť svoje znalosti, poprípade zlepšiť sa v 
mojej pedagogickej aktivite na klinike, možnosť 
porovnať vedomosti študentov na našej 
univerzite a na španielskych fakultách. Z tohto 
dôvodu doporučujem hlavne mojím mladším 
kolegom využívať program ERASMUS+, na 
rozšírenie svojich vedomostí a vzdelávacích 
zručností, aby využili možnosť zapojiť sa do 
aktivít minimálne v európskom kontexte. V 
neposlednom rade ukázali úroveň kvality našich 
vedomostí a zručností ako vyslaných zástupcov 
našej „Alma mater“. 

Dekanka	 Veterinárnej	 fakulty	 v	 Cordóbe	 Prof.	 M.	
Rosario	 Moyano	 Salvago,	 Prof.	 Francisco	 Padilla	
Álvarez a ja (vpravo).

Prednáška	 španielskym	 veterinárnym	 lekárom	 o	
chorobách	včiel	v	Madride
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Erasmáci študEnti uvlf

prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc., Klinika malých zvierat

Erasmus program som 
začal registrovať v období 
prvých výmenných 
pobytov, v prvej etape 
programu, kedy sa medzi 
zahraničných študentov 
študujúcich na našej 
klinike začlenili aj „noví“ 
študenti, Erasmáci. 

Okrem študentov prichádzali aj učitelia z 
partnerských krajín, s ktorými sme si vymieňali 
skúsenosti z výuky i praxe. Teda program 
bol určený ako mobilita aj pre učiteľov na 
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach.  Ja som nemal s touto možnosťou 
vycestovať do zahraničia veľké skúsenosti, ale už 
po mojej prvej mobilite, ktorú som uskutočnil 
na Veterinárskej fakulte vo Fínsku, som usúdil, 
že je to presne to, čo potrebujem – kontakty s 
novými ľuďmi na profesionálnej ale aj národnej 
úrovni. Spoznať spôsob výučby študentov v 
pedagogickom procese na klinických študijných 
predmetoch, ale aj nové poznatky a smerovanie 
vedecko-výskumnej činnosti. Práve kontakt 
so študentmi prostredníctvom prednášok a 
vedenia praktických skúseností ma utvrdil, že 
náš pedagogický klinický proces má solídny 
štandard, ale tiež mi ukázal, čo a ako je potrebné 
inovovať. 
Ďalšie pobyty prostredníctvom Erasmu som už 
vyhľadával podľa toho, kde som predpokladal, 
že získam nejaké osobné obohatenie, spolu 
s dobrou prezentáciou úrovne veterinárskej 

medicíny vo vede a pedagogickej činnosti, ako 
aj pri výkone klinickej činnosti. Po návrate z  
programu som vždy detailne informoval svojich 
spolupracovníkov o nových poznatkoch zistených 
na zahraničných univerzitách a nabádal som ich, 
aby to skúsili aj oni. Výhodou programu je, že 
nie je veľmi náročný, čo sa týka vypracovania 
prihlášky a tiež ani po jeho skončení – detailné 
hodnotenie.
V ďalšom období som absolvoval ešte 3 takéto 
mobility – v Španielsku – Cordoba University, 
Faculta of Veterinary Medicine, v Turecku – 
Ankara University a v Taliansku – University degli 
Studi di Milano. Najmä po mojich mobilitách 
v Cordobe,  Ankare a Miláne prejavili záujem 
o mobilitu u nás aj tamojší učitelia. Tieto 
mobility sa uskutočnili a vznikli na základe 
prezentácií mojich vedeckých poznatkov a 
klinického zamerania. Výsledkom je pokračujúca 
spolupráca týchto pracovísk so mnou a mojimi 
spolupracovníkmi, ktorá má veľmi významný, 
obojstranný prínos.
Na vylepšenie fungovania programu je potrebné 
plnšie dofinancovanie pobytu, hlavne pre 
mladších učiteľov a vedeckých pracovníkov, ale 
aj možnosti väčšieho počtu mobilít pre  učiteľov 
na UVLF v Košiciach.
Výmenné pobyty, ktoré som absolvoval, boli 
v dĺžke do 10 dní, ale pre mňa dostatočné 
na to, aby som získal ďalšie poznatky. Vrelo 
odporúčam, aby univerzity podporovali program 
Erasmus+ ako mobilitu pre učiteľov a študentov.

lisaBon, mEsto PrE vEdu, výskum a vzdElávaniE

doc. MVDr. Viera Revajová, PhD.,	Katedra	patologickej	anatómie	a	patologickej	fyziológie

V dňoch 8. – 12. mája 2017 som sa zúčastnila 
pobytu Erasmus+ v Portugalsku, meste Lisabon, 
na Faculdade de Medicina Veterinária, konkrétne 
Departamento de Sanidade Animal Secçăo de 
Patologia, ktoré vedie prof. Maria C. Peleteiro, 
DVM, PhD, ECVP Dipl. 

Po príchode na pracovisko ma pani profesorka 
oboznámila s celotýždňovým programom a 
previedla ma priestormi oddelenia, zahrňujúcimi 
laboratórium histológie, imunohistochémie, 
elektrónovej mikroskopie, svetelnej diagnostiky 
a miestnosť pre archiváciu vzoriek. Učebné 
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priestory pozostávali z dvoch histologických 
cvičební, vybavených 40 mikroskopmi, kde 
zároveň prebiehali aj prednášky. V oddelenej 
budove sa nachádzali priestory pitevne s 
rozľahlou miestnosťou na vykonávanie pitiev 
so štyrmi menšími prenosnými pitevnými 
stolmi na pitvu malých zvierat a jedným veľkým 
zabudovaným pitevným stolom na pitvu veľkých 
zvierat. Príručná miestnosť slúžila na štúdium 
histologických preparátov, ďalšie dve sa využívali 
ako chladničky a jedna ako mraznička.
Počas pobytu som mala možnosť porovnať 
výučbový proces, ako aj prípravu, spracovanie 
a vyhodnocovanie histologických vzoriek. V 
rámci výučby som sa zúčastnila cytologického 
cvičenia odohrávajúceho sa priamo v 

priestoroch nemocnice s praktickou ukážkou na 
reálnom pacientovi a zaznamenaním údajov do 
centrálneho registra pacientov. Poučným pre 
mňa bolo praktické pitevné cvičenie zahŕňajúce 
pitvu psov, mačky a hydiny s diagnostikovaním 
lymfosarkómu, fibrózy obličiek, myxomatóznej 
endokardiózy, fibrinóznej enteritídy a parazitov 
Ascaridia galli u hydiny aj s vypracovaním 
pitevného protokolu ohodnoteného známkou. 
Prednášky boli 100 % povinné a študentom 
boli prezentované makroskopické zmeny na 
formalínom konzervovaných makropreparátoch. 
Obohatením mojich skúseností v rámci 
diagnostického procesu bola metóda 
imunohistochémie, pri ktorej sa na dôkaz rôznych 
špecifických protilátok používa mikrovlnová rúra 
a komerčný kit využívajúci novú kompaktnú 
polymérovú technológiu. Použitím špecifických 
protilátok boli diagnostikované T a B bunkové 
lymfómy, melanóm, plazmocytóm a epiteliálny 
nádor.
Touto cestou sa chcem poďakovať materskej 
univerzite za možnosť zúčastniť sa tohto, pre 
mňa veľmi poučného pobytu. Moja veľká 
vďaka patrí aj pani profesorke, ktorá mi vyšla 
maximálne v ústrety a osobne sa mi venovala 
počas celého pobytu, napriek jej nesmiernemu 
pracovnému vyťaženiu.

vEtErinárska fyziológia v glasgowE

MVDr. Silvia Ondrašovičová, PhD.,	Katedra	anatómie,	histológie	a	fyziológie

Na začiatku zimného semestra roku 2016 som 
mala prvýkrát príležitosť absolvovať krátkodobý 
pobyt na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
v Glasgowe na oddelení fyziológie v rámci 
Erasmus+ mobility pre učiteľov. Univerzita sa 
nachádza v severozápadnej časti mesta a bola 
založená v roku 1862. 
Počas pobytu som mala možnosť zúčastniť sa 
prednášok a praktických cvičení z fyziológie, 
oboznámiť sa s interaktívnou formou výučby, so 
spôsobom testovania študentov a využívaním 
inovatívnych učebných pomôcok vo výučbe. 
Interaktívna forma výučby prebiehala pomocou 
elektronických systémov Moodle a Mahara. 
Mala som možnosť vidieť ako pedagógovia tieto 

systémy využívajú v praxi i v komunikácii so 
študentmi. Najviac ma však zaujali simulátory 
končatín pre demonštráciu a nácvik úkonov 
spojených s odberom krvi. Tieto tréningové 
„končatiny“ budeme používať aj na našich 
praktických cvičeniach.
Vďaka učiteľskej mobilite som získala nové 
poznatky a motiváciu pre zlepšenie výučby 
fyziológie, odborné i osobné skúsenosti, nové 
profesijné kontakty a možnosti spolupráce. 
Získané skúsenosti prispeli ku skvalitneniu 
praktických cvičení u slovenských i zahraničných 
študentov. Učiteľskú mobilitu programu 
Erasmus+ hodnotím veľmi pozitívne a mala pre 
mňa veľký význam.

15



ARDO

musímE lEn vzáJomnE trochu chciEť niEČo zmEniť

doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.,	Katedra	anatómie,	histológie	a	fyziológie
V dňoch 15. – 26. februára 2016 som sa zúčastnila 
môjho prvého Erasmus+ pobytu. Bol to pobyt v 
trvaní dvoch týždňov, ktorý som mala možnosť 
absolvovať na základe zaslania akceptačného 
listu zo strany Anatomického ústavu 1. LF 
Univerzity Karlovej v Prahe. V mojom prípade ide 
o dlhodobú spoluprácu s prof. MUDr. Davidom 
Sedmerom, DSc., ktorý mi umožnil pokračovať 
vo vzájomnej spolupráci na vedeckom projekte 
aj týmto spôsobom. Jadrom našej spolupráce je 
kuracie embryo a jeho vývin, resp. jeho úloha 
ako modelového zvieraťa v oblasti výskumu 
regeneračnej medicíny. Pozitívne hodnotím 
výborný profesionálny prístup profesora, jeho 
odbornosť a ochotu prijať ma. Rovnako moja 
vďaka patrí aj ostatným členom Anatomického 
ústavu, ktorí sa mi venovali počas celého pobytu 
a umožnili mi tak nahliadnuť do vedeckej práce 
z iného pohľadu, najmä s ohľadom na väčšie 
technické možnosti, prístrojové vybavenie a 
ochotu pomôcť si navzájom. To nám na Slovensku 
žiaľ chýba. Negatívom bol veľmi krátky interval 
pobytu, ktorý dostatočne nevystihuje termín 
„vedecký pobyt“. Získanie výsledkov závisí 
od prípravy projektu, metodiky, technického 
vykonania a nakoniec analýzy. Ak má účastník 
mobility zvládnuť čo i len jednu metodiku, 
časový interval 2 týždňov nemá význam. 
V dňoch 20. marca – 2. apríla 2017 som 
sa zúčastnila ďalšieho Erasmus+ pobytu. 
Plánovala som znovu absolvovať vedecký pobyt, 
avšak prišla požiadavka absolvovať pobyt so 
zameraním na pedagogickú činnosť. Keďže 

sa venujem aj humánnej anatómii z dôvodu 
pedagogického procesu v študijnom programe 
farmácia, Anatomický ústav 1. LF Univerzity 
Karlovej v Prahe mi umožnil aj v tomto prípade 
absolvovať týždenný pobyt, ktorý bol zameraný 
na absolvovanie prednášok a pitiev z vybraných 
tém humánnej anatómie v jazyku českom 
a anglickom. Vymenili sme si tiež vzájomné 
poznatky a porovnali humánnu anatómiu s 
anatómiou zvierat. Pitiev bolo pomerne dosť, 
takže moja orientácia v topografii sa významne 
posunula pozitívnym smerom. Znovu však 
musím konštatovať, že v tomto prípade len 
týždenný pobyt je nedostatočný. Za jeden 
týždeň stihne účastník mobility prejsť v rámci 
semestra len jednu tému a to pre zorientovanie 
sa v pedagogickom procese vôbec nestačí. 
Druhý týždeň som si hradila z vlastných zdrojov, 
aby bol efekt aspoň aký-taký. A to som bola na 
pracovisku, ktoré je mi už známe. 
Porovnať pobyty nemôžem, keďže išlo o dve 
celkom rozdielne návštevy pracoviska. V 
každom prípade, ak máte šťastie a stretnete tú 
pravú osobu v pravý čas, myslím tým osobu, 
ktorá vás bude viesť v oblasti výskumu alebo 
pedagogického procesu, máte šancu na úspech. 
Len sa jej držať, snažiť sa absorbovať čo najviac 
vedomostí, skúseností a priniesť si ich domov. 
Bez pohľadu na to, ako v zahraničí niektoré 
záležitosti fungujú, je potrebné si uvedomiť, 
že môžu takto fungovať aj u nás. Musíme len 
vzájomne trochu chcieť niečo zmeniť.

Anatomický	ústav	1.	LF	Univerzity	Karlovej	v	Prahe

Pitevne

16



ARDO

Erasmus Plus – BiocEv, Praha vEstEc, Čr

doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD., Katedra	biológie	a	genetiky 

V marci 2017 som sa prvýkrát zúčastnila mobility 
pre zamestnancov financovanej programom 
Erasmus+. Zvolila som si mobilitu zameranú 
na školenie, ktorej cieľom bolo získať a osvojiť 
si nové vedomosti a praktické skúsenosti pre 
prácu s modelovým organizmom C.	elegans. Ako 
svoju prijímaciu inštitúciu som si vybrala Ústav 
Biocev (1. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, 
Praha-Vestec). Svoj dvojtýždňový pobyt v rámci 
programu Erasmus+ môžem označiť ako príjemný 
a zároveň aj vyčerpávajúci s maximálne využitým 
časom. Atmosféra na prijímajúcej inštitúcii bola 
priateľská a kolektív ústavu bol veľmi ústretový 
a nápomocný. Mobilitný program mi tiež 
umožnil získať nové kontakty v oblasti výskumu, 

ktorému sa venujem. Svoju prvú skúsenosť s 
programom Erasmus+ hodnotím pozitívne a 
túto mobilitu odporúčam aj ostatným, ktorí ju 
ešte nevyskúšali.

o výskumE na našom ústavE som PrEdnášala v lisaBonE

MVDr. Viera Karaffová, PhD.,	Katedra	patologickej	anatómie	a	patologickej	fyziológie

V dňoch 8. – 12. mája 2017 som sa zúčastnila 
spolu s doc. MVDr. Vierou Revajovou, PhD. 
pobytu Erasmus+ v Portugalsku, v meste 
Lisabon, na Faculdade de Medicina Veterinária, 
konkrétne Departamento de Sanidade Animal 
Secçăo de Patologia, ktoré vedie pani prof. Maria 
C. Peleteiro, DVM, PhD, ECVP Dipl. 
Po našom príchode na pracovisko nám 
pani profesorka osobne ukázala priestory 
oddelenia, zahrňujúce laboratórium histológie, 
imunohistochémie, elektrónovej mikroskopie, 
svetelnej diagnostiky a miestnosť pre archiváciu 
vzoriek.
Keďže sa venujem hlavne molekulárnym 
metódam, pracovala som pod vedením prof. 

Dr. Any Duarte v priestoroch mikrobiologickej 
katedry zahrňujúcich virologické, bakteriologické 
a bunkové laboratóriá. Oboznámila som 
sa s rôznymi metodikami používanými pri 
diagnostikovaní viacerých druhov baktérií a 
vírusov vo vzorkách získaných z veterinárnej 
nemocnice, z miestneho oceanária a pod. 
Na pracovisku vládla priateľská a uvoľnená 
atmosféra, v ktorej sa veľmi dobre pracovalo. 
O výskume na našom ústave som mala aj 
prednášku, po ktorej nasledovala diskusia s 
množstvom podnetných otázok. V tejto práci by 
som rada pokračovala, keďže pani profesorka 
prejavila záujem o spoluprácu. 
Prínosom pre mňa osobne je určite rozšírenie 
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mojich laboratórnych zručností a používaných 
metodík s prísľubom ďalšej spolupráce na 
pripravovanom spoločnom experimente.
Celkovo hodnotím túto skúsenosť a možnosť 
zúčastniť sa zahraničnej stáže práve na tejto 
univerzite veľmi pozitívne.
Touto cestou sa chcem poďakovať materskej 

univerzite za možnosť zúčastniť sa tohto pre mňa 
veľmi poučného pobytu. Moja veľká vďaka patrí 
obom profesorkám, ktoré nám vyšli maximálne 
v ústrety a osobne sa nám venovali po celý 
čas, napriek ich nesmiernemu pracovnému 
vyťaženiu.

Vo februári  2016 a neskôr v roku 2017 som v 
Poľsku (Kolbuszowa) absolvovala pracovnú 
stáž v rámci programu Erasmus, konkrétne na 
Katedre Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Instytut 
Biotechnologii Stosowanej i Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tento ústav som si 
vybrala podľa odporúčaní niektorých kolegov 
a prieskumu referencií na internete. Hlavným 
dôvodom bolo, že ich vedecké zameranie je 
veľmi príbuzné môjmu pracovisku a ústav sa 
vyznačuje výborným technickým vybavením, s 
ktorým majú jeho pracovníci bohaté skúsenosti. 
Cieľom môjho pobytu bolo naučiť sa a zdokonaliť 
v nových, moderných vedeckých metodikách, 
ktoré by sa dali zapojiť do riešenia projektov 
na našom pracovisku a v neposlednom rade 

Pracovný PoByt v kolBuszowEJ

MVDr. Zuzana Andrejčáková, PhD.,	Katedra	anatómie,	histológie	a	fyziológie

nadviazať cezhraničnú spoluprácu. 
Môj prvý pracovný pobyt v Kolbuszowej trval 
mesiac a v druhom prípade to boli 2 týždne. Počas 
tejto doby som spoznala úžasný kolektív prevažne 
mladých ľudí, ktorí výborne spolupracujú a 
sledujú spoločný cieľ. Vedúci katedry a súčasný 
prorektor univerzity prof. Koziorowski mi vytvoril 
podmienky pre vzdelávanie a konzultoval so 
mnou všetky vedecké poznatky. Pri praktickej 
časti v laboratóriu som spolupracovala s Dr. 
Kozioł, ktorá sa v ďalšom období zúčastnila 
podobnej vedeckej stáže na našej univerzite, čím 
sa vytvorila možnosť ďalšej spolupráce. 
V súčasnosti máme rozpracovaných niekoľko 
publikácií a diskutujeme o príprave možných 
projektov.

Erasmus+, PrílEžitosť zlEPšiť výuku farmáciE

PharmDr. Veronika Tkáčová,	Katedra	farmaceutickej	technológie

Moje meno je PharmDr. Veronika Tkáčová 
a od roku 2014 som asistentkou na Katedre 
farmaceutickej technológie UVLF v Košiciach. 
V súčasnosti som študentkou 2. ročníka 
doktorandského študijného programu v 
kombinovanej forme na Farmaceutickej fakulte 
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, 
odbor bezpečnosť a kvalita liečiv. V akademickom 
roku 2016/2017 som vďaka UVLF v Košiciach a 
programu Erasmus+ dostala príležitosť zúčastniť 
sa svojej prvej učiteľskej mobility určenej na 
výučbu. 
Učiteľskú mobilitu som absolvovala na Ústave 
technológie liekov Farmaceutickej fakulty VFU 

Brno v termíne od 26. februára 2017 do 4. marca 
2017. Najväčším prínosom tejto učiteľskej 
mobility bolo pre mňa nadviazanie spolupráce a 
získanie nových kontaktov s kolegami z pracoviska 
podobného zamerania. Získala som praktické 
zručnosti v ob lasti vykonávania farmaceutických 
kontrolných metód a informácie o systéme 
výučby na zvolenom pracovisku s možnosťou 
komparácie s podmienkami v domácom 
pracovnom prostredí a v pedagogickom procese. 
Aktívne som sa zapájala do vyučovacieho 
procesu praktických cvičení technológie liekov a 
povinne voliteľných predmetov ako kozmetické 
prípravky, inštrumentálne analytické metódy vo 
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farmaceutickej technológii, liekové formy vyššej 
generácie a na výučbe zahraničných študentov 
farmácie, čo prispelo k zlepšeniu mojej odbornej 
angličtiny. Dozvedela som sa nové informácie z 
oblasti súčasného stavu lekárenskej prípravy, 
kontroly liekov a o ich ďalších perspektívach. 
Získané poznatky a skúsenosti prispeli k 
skvalitneniu procesu mojej výučby liekových 
foriem a galeniky, čo sa ukázalo aj na zlepšení 
môjho hodnotenia učiteľa študentmi. Táto 
mobilita mi umožnila pokračovať v získavaní 

ďalších výsledkov, ktoré použijem pri koncipovaní 
praktickej časti mojej dizertačnej práce. Po tejto 
skvelej skúsenosti hodnotím mobilitu Erasmus+ 
veľmi pozitívne a svojím univerzitným kolegom 
rovnako odporúčam zúčastniť sa učiteľskej 
mobility. Získate nové profesijné kontakty, 
priateľstvá, skúsenosti, objavíte nové možnosti 
spolupráce a projektov a čo je najdôležitejšie, 
mobilita Erasmus+ prispeje k Vášmu osobnému 
rozvoju. 

Erasmus Plus - vyhliadka na úsPEšnú kariéru

prof. MVDr. František Novotný, PhD., Klinika koní

V máji 1996 som sa zúčastnil mesačného 
pobytu v rámci učiteľskej mobility Erasmus na 
Universita degli studi di Milano, Dipartimento di 
reproduzione v Miláne, Taliansko. Po prijatí ma 
vedúci oddelenia reprodukcie Prof. Cremonesi 
oboznámil s organizáciou klinickej, vedeckej 
a pedagogickej činnosti. Každodenne som sa 
zúčastnil na prijímaní pacientov v diagnostickej 
a terapeutickej praxi malých zvierat. Taktiež som 
viedol cvičenia spolu s kolegami z oddelenia 
reprodukcie v oblasti riešenia endometritíd a 
subfertilít u samíc. 
Mimoriadne zaujímavou skúsenosťou bola moja 
dvojdňová stáž v biotechnologickom parku pri 
Miláne zameranom na embryotransfer zvierat a 
embryológiu. 
S vedúcim katedry Prof. Cremonesim a so 
študentmi sme sa zúčastňovali cvičení aj na 
farmách kráv a ošípaných v okolí Milána, kde som 
samostatne viedol cvičenia na tému diagnostika 
a riadenie estrálneho cyklu. Výsledkom tohto 
pobytu bol spoločný vedecký program s kolegami 
z Universita degli studi di Milano, Dipartimento 

di reproduzione. Zúčastnili sme sa na viacerých 
vedeckých konferenciách organizovaných 
každoročne európskou organizáciou European 
Society for Domestic Animal Reproduction 
(ESDAR).
V dňoch 17. – 23. mája 2009 som sa v rámci 
učiteľskej mobility Erasmus zúčastnil týždňového 
pobytu na Klinike reprodukcie zvierat, Fakulty 
veterinárskej medicíny Univerzity prírodných 
vied v Lubline. Po prijatí na Klinike prednostom 
Prof. hab. Wladyslawom Wawronom a 
zástupcom Kliniky Prof. hab. Zygmundom 
Wronom som absolvoval prehliadku pracoviska 
a bol som oboznámený s ich pedagogickou a 
vedeckou činnosťou. 
Počas môjho pobytu som s Prof. hab. Leszkom 
Krakowskym viedol cvičenia z ultrasonografie 
reprodukčného aparátu kobýl a absolvoval 
prednášku na tému Popôrodné ochorenia 
kobýl. Zúčastnil som sa taktiež na vyšetrení a 
monitoringu reprodukčnej výkonnosti kobýl 
a žrebcov na farme pre chov chladnokrvných 
koní 50 km od Lublinu. Participoval som na 
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každodennej diagnostickej a terapeutickej 
činnosti týkajúcej sa pacientov na klinike. S 
vedúcim Kliniky reprodukcie sme rozpracovali 
rámec vedeckej spolupráce v oblasti použitia 
metód kultivácie embryí in vitro, kryokonzervácie 
a mikromanipulácie s embryami. Taktiež sme 
analyzovali metódy riadenia kliník v pedagogickej 
a klinickej činnosti ako aj programy vedeckých 
grantov. 
Výsledkom spolupráce bola aktívna účasť 
Prof. hab. Leszka Krakowskeho na odbornom 
programe k 60. výročiu založenia UVL v Košiciach 
v septembri 2009.

Pobyty boli pre mňa osobne mimoriadne 
prospešné čo sa týka získania zahraničných 
skúseností s organizáciou a riadením práce 
tamojších katedier a kliník reprodukcie. 
Celkovo hodnotím tieto stáže a pobyty ako 
veľmi zaujímavé a veľmi prínosné pri získavaní 
skúseností na európskej úrovni a pocitu 
príslušnosti ku komunite. Taktiež by som chcel 
odporučiť hlavne študentom, aby sa zúčastnili 
podobných pobytov v zahraničí, nakoľko im 
umožnia získať zručnosti potrebné na trhu práce 
dneška i zajtrajška a zlepšia ich vyhliadky na 
úspešnú kariéru.

„youth mindEd“

PharmDr. Veronika Tkáčová, Katedra	farmaceutickej	technológie

Vďaka kľúčovej akcii 1 (mobilita jednotlivcov) 
európskeho programu Erasmus+ a neziskovej 
organizácii SEAL Cyprus a A.D.E.L. Slovensko 
som mala možnosť zúčastniť sa ako jedna z 2 
vybraných slovenských účastníkov v období 
od 18. do 26. marca 2017 tréningového kurzu 
s názvom „Youth Minded“ v meste Larnaka na 
Cypre. Celkovo sa tréningu zúčastnilo 20 ľudí vo 
veku od 18 do 40 rokov z 10 krajín: Slovensko, 
Česko, Estónsko, Litva, Taliansko, Portugalsko, 
Španielsko, Poľsko, Grécko a Cyprus. Hlavnou 
témou tréningu bolo mentálne zdravie mládeže 
a vplyv sociálnych médií. Mentálne zdravie 

mládeže je jedným zo šiestich hlavných priorít 
stanovených EÚ v akčnom pláne zameranom na 
mládež do roku 2018. Celkovým cieľom tohto 
projektu bolo účastníkom pracujúcim s mladými 
ľuďmi, študentmi i deťmi pomôcť zlepšiť ich 
pracovné schopnosti a upozorniť na jedinečnosť 
každého mladého človeka. 
V rámci tohto tréningu sme navštívili univerzitu 
v Nikózii, univerzitú knižnicu, mládežnícke 
centrum v Larnake a absolvovali návštevu 
komisára Yannisa Yannakisa, ktorý zastupuje 
Cyprus v oblasti dobrovoľníctva, práce s 
utečencami, mimovládnymi organizáciami 
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a mládežou. Po absolvovaní neformálneho 
intenzívneho tréningu som získala Youthpass 
certifikát v oblasti mobility pracovníkov s 
mládežou. 
Tento tréning ma obohatil nielen o nové 
priateľstvá, cestovateľské, kultúrne a gurmánske 
zážitky, ale hlavne profesijne. Byť dobrým 

odborníkom vo svojej oblasti je veľmi náročné. 
Vyžaduje si to veľmi veľa úsilia, štúdia i času, 
no ak chcete od života viac, program Erasmus+ 
je pre vás ideálnym riešením. Ralph Waldo 
Emerson povedal: ,,Nekráčajte	 len	 tam,	 kadiaľ	
vedie	 istá,	 nudná	 a	 vyšliapaná	 cesta.	 Vydajte	
sa	aj	tam,	kam	nič	nevedie	a	nechajte	za	sebou	
novú cestu pre iných“.

Erasmus will changE your lifE

Gabriel López Berenguer, Agnieszka Wągiel, Angel Carnero Moran (incoming students)

Everyone says Erasmus 
will change your life, 
and after this year, I 
can definitely say itʼs 
true. Here Iʼve met a lot 

of amazing people from 
many different countries 

and different cultures and Iʼve learnt a lot from 
these relationships. ESN has contributed to a 
large degree in making my experience here 
much better, allowing me to get to know these 
amazing people, integrating me in Kosiceʼs life 
and having always some activity for us to do. 
Choosing Slovakia for Erasmus has proved to be 
a great decision. When you live in the heart of 

Europe you 
can travel in 
all directions 
to a lot of 
d i f f e r e n t 
c o u n t r i e s 
for a very 
economical 
price. On the other hand, the country itself is 
a treasure, specially its nature. Here, in Slovak 
forests, you can find one of the most beautiful 
landscapes in Europe.
Also Kosice has been a great discovery; maybe 
itʼs not one of the „the big cities“ in Europe, but 
its streets have their charm that not so many 

cities have and it is always a pleasure 
to go for a walk to the centre, to some 
park or anywhere… Especially in spring 
and summer, the city is full of life 
and streets are crowded with people 
shopping, walking or simply drinking a 
beer in a terrace.
I can say with no doubt that this year 
Iʼve lived an experience that I would 
not change for anything in the world. 
Thank you Kosice and thank you – all 
the people that have been there with 
me!

Gabriel López Berenguer
22	years,	full	year	2016/17	–	

Veterinary	Medicine,	Universidad	de	
Murcia, Murcia, Spain
ERASMUS	2016/2017
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Maybe you ask yourself “Why should I go for 
Erasmus?” I can definitely tell you if you go once 
on Erasmus you would like to go for some more 
exchanges. If you have this chance, go ahead, it’s 
not about the place, it’s about the people that 
surround you. 
Erasmus in Slovakia was a very nice experience 
in my life, I don’t regret anything of this. 
Beautiful landscapes, many mountains to hike, 
Tatras seen as the symbol of Slovakia, friendly 
people, lovely caves, plenty of unique castles, 
unusual university courses, different method of 
studying… I spent whole academic year in Košice. 
At the beginning I was little bit afraid because I 
was coming alone, but my friends made me feel 
comfortable and I didn’t feel lonely. I have met 
many amazing people from different countries 
and have a chance to get to know their wonderful 
culture. Erasmus exchange broadened my mind, 
I became more responsible and open-minded. 
ESN is a very good organization in Košice, working 
in high level here, they made a lot of activities 
for Erasmus people. I participated in projects of 
ESN which made me happy and proud.
Košice is a lovely city, charming with its High street 

rich in numerous cafes, pubs and restaurants 
and of course with a delightful cathedral of St. 
Elisabeth and the playing fountain operating 
in summer. I would definitely recommend you 
Košice as an Erasmus destination Once Erasmus 
– always Erasmus. 

Agnieszka Wągiel
24	years,	full	year	2016/17	–	Veterinary	

Medicine,	Wrocław	University	of	Environmental	
and Life Sciences, Poland

ERASMUS	2016/2017	

If someone had told me 2 years ago that I would 
travel to Slovakia I would not have believed him. 
When they told me that I was selected to go to 
Kosice on an Erasmus trip I was very excited and 
nervous because I didnʼt know anything about 
Slovakia so I was a little affraid as I didnʼt know 
what to expect.
After one year I can say that I donʼt regret coming 
to Kosice to study here. It has been the best year 

in my whole student life and I would repeat it 
without any doubt if I could come here again.
I have met people from so many countries, 
travelled around almost whole area of Europe 
and I have done things that in the past I would 
not dare to do. This trip has helped me to know 
my own self, to know and understand others 
better, both people and their way of thinking. 
It has made me more tollerant, more open-
minded, more independent, braver and more 
mature.
I feel so fortunate to have had an opportunity 
to live this experience and I highly recommend 
anyone to do it, too if they can. They will 
remember it for the rest of their lives.
Thank you for everything, Kosice, I will always 
remember you with a smile, I hope we will see 
each other again.

Angel Carnero Moran 
22	years,	full	year	2016/17	–	Veterinary	

Medicine, Universidad de León, León, Spain 
ERASMUS	2016/2017 
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Ak som si myslela, 
že viac zmätkovať 
už nemôžem, prišiel 
letný semester, a s 
tým niečo s názvom 
Klinická propedeutika, 
ktorá zahrňovala všetky 
predmety od interny 
cez gynekológiu, 
andrológiu, chirurgiu 
a ortopédiu. Aká bola 
moja radosť, keď som 
zistila, že nielen ja, ale aj moji rakúski spolužiaci 
bezradne pobehujú a hľadajú miesto, kde sa 
cvičenia majú konať. 
Čo mi teda pobyt dal? V prvom rade veľa 
nových skúseností a praktických zručností, veľa 
nových priateľov a začala som mať rada kone. 
Čo mi vzal? Veľa 50 centových mincí, keďže pre 
spustenie práčky ich bolo nutné mať veľmi veľa.

ARDO

dokážEtE sa uČiť od skorého rána do skorého rána

MVDr. Zuzana Mojžišová,	doktorandka,	Katedra	anatómie,	histológie	a	fyziológie

O možnosti zahraničného pobytu cez Erasmus 
som vedela už dávno, a taktiež som už dlho 
chcela ísť. Otázka bola len kam. Nakoniec 
rozhodli jazykové znalosti, a tak som sa koncom 
septembra, s naloženým autom a nervózna, 
ocitla vo Viedni.
Ani som sa nestihla poriadne rozhliadnuť okolo 
seba a všetko už bežalo v plnom prúde. Po dvoch 
(!) týždňoch prednášok ma čakala rovno prvá 
skúška. Ak ste si niekedy mysleli, že sa nedokážete 
učiť od skorého rána do skorého rána, tak 
ste na omyle. Dokážete. Systém vo Viedni sa 
diametrálne líšil od toho nášho. Do 12-tej boli 
každý deň prednášky a poobedia boli vyhradené 
pre praktiká. Učilo sa prostredníctvom blokov, to 
znamená, že som napríklad mala každý deň počas 
jedného mesiaca len patologickú anatómiu, 
medzitým som mala dielčie skúšky a na konci 
jednu veľkú praktickú. Teoretickú skúšku som z 
takmer všetkých predmetov absolvovala v júni. 

na Bicykli v gEntE

MVDr. Tomáš Čigarský, súkromný	veterinárny	lekár 
MVDr. Karol Ševčík, doktorand, Klinika malých zvierat

Naše „erasmácke“ dobrodružstvo v Gente 
začalo v zimnom semestri piateho ročníka. Bola 
to naša prvá skúsenosť s programom Erasmus+. 
Nabalení s kuframi sme sa stretli na košickom 
letisku, odkiaľ sme cestovali lietadlom do Bruse- 
lu s prestupom v Prahe. Z bruselského letiska 

sme sa vlakom prepravili do vysnívaného Gentu. 
Už pri príchode k veľkému komplexu internátov 
sme si všimli množstvo ľudí z rôznych krajín sveta 
a naše predpoklady ohľadom rôznorodosti tohto 
historického a študentského mesta sa naplnili. 
Ubytovanie v samostatných izbách nás milo 
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prekvapilo, dokonca aj priestranná spoločná 
kuchyňa, v ktorej sme si neraz dopriali aj náš 
slovenský guláš. Na druhej strane nás nemilo 
prekvapila nefunkčnosť WiFi pripojenia.
Hneď na druhý deň pobytu sme navštívili 
požičovňu bicyklov, z ktorej sme odišli s jedným z 
najvernejších dopravných prostriedkov, ktorý nás 
každodenne dopravil 7 km po známej cyklotrase 
okolo malebnej rieky až k univerzite. Na Gentskej 
univerzite sme strávili 13 týždňov praktického 
tréningu na rôznych oddeleniach kliniky malých 
zvierat (ortopédia, kardiológia, neurológia, 
anesteziológia, chirurgia...). Každý týždeň 
sme mali možnosť byť v kontakte s reálnymi 
pacientmi a takisto so špecialistami, ktorí viedli 

jednotlivé oddelenia. Na klinike malých 
zvierat nás najviac zaujímalo prístrojové 
vybavenie (CT, MRI), s ktorými sme sa stretli 
prvýkrát v živote. Prístup lekárov a našich, 
stále nových, kolegov – spolužiakov bol veľmi 
priateľský. Ako príklad možno uviesť ochotu 
lekárov a študentov neustále prekladať 
anamnézy od majiteľov zvierat z holandčiny 
alebo francúzštiny do angličtiny. 
V rámci programu Erasmus+ sme boli 
účastníkmi množstva akcií, ktoré pre 
erasmákov organizovala ESN (Erasmus 
Student Network), ako napríklad prehliadka 
historických pamiatok Gentu, Pub Crawl, 

návšteva kina a opery, lodná prehliadka mesta, 
trojdňový výlet v Amsterdame a vianočné trhy 
v Kolíne. Výhodná poloha Gentu nám umožnila 
aj vlastné výlety (Paríž, Lille, severné pobrežie 
Belgicka – Ostende, Brusel, Bruggy). 
Po troch mesiacoch tohto nezabudnuteľného 
pobytu sme si len so smútkom balili kufre, aj keď 
plné belgickej čokolády. S Gentom sa nám lúčilo 
ťažko aj napriek tomu, že na nás doma čakali 
vianočné sviatky. Erasmus+ v Gente by sme 
chceli odporučiť všetkým: tým, ktorí majú chuť 
vzdelávať sa v oblasti veterinárnej medicíny, 
spoznávať nových priateľov aj tým, ktorí radi 
cestujú a spoznávajú nádherné miesta Európy.

Moja prvá skúsenosť s programom Erasmus 
začala v roku 2012. Ako študentka piateho 
ročníka všeobecného veterinárskeho  lekárstva   
som nemala úplne jasno akým smerom sa 
po ukončení štúdia vyberiem a stáže či už na 
zahraničných alebo domácich klinikách sú 
skvelou príležitosťou zistiť čo človeka baví, čomu 
by sa chcel venovať a či by si vedel predstaviť 
život v zahraničí. Keďže ma zaujímala malá prax, 
ale aj kone, rozhodovala som sa medzi Belgickom 
a Portugalskom. Lisabon má lákal svojou krásou, 
históriou, slnkom, jedlom a južanským štýlom 
života, čiže prevážil. 
V Lisabone som absolvovala 3-mesačnú stáž na 
klinike malých zvierat. Zaradili ma do rotačného 

Erasmus – cEsta vzdElania

MVDr. Petra Horňáková, PhD., Klinika koní
systému, kde som každý 
týždeň bola na inom 
oddelení – chirurgia, 
dermatológia, interná 
medicína, zobrazovacia 
medicína (RTG, USG, 
MRI), oftalmológia 
a intenzívna post-
operačná starostlivosť. 
Bola to moja prvá 
reálna skúsenosť s 
pacientmi, chirurgiou, prvými nočnými službami, 
pohotovosťou a stresom na pracovisku. Spoznala 
som veľa nových ľudí, získala nových priateľov, 
ale čo je najdôležitejšie, vrátila som sa domov s 
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skúsenosťami, vedomosťami a s nadobudnutou 
praxou a entuziazmom.
Po ukončení štúdia na UVLF v Košiciach ma 
prijali na doktorandské štúdium na Kliniku koní. 
V druhom ročníku štúdia som opäť požiadala 
o stáž Erasmus+ v zahraničí. V apríli 2016 som 
nastúpila na 3-mesačnú stáž na Kliniku koní v 
Cordobe. Ako aj v Portugalsku, tak aj v Španielsku 
platilo pravidlo, že ak sa chceš niečo naučiť, musíš 
proste makať. Denne som trávila na klinike 10  – 
12 hodín. Klinika bola veľmi pekná, zameraná 
predovšetkým na reprodukciu, chirurgiu a 
intenzívnu starostlivosť. Stajňa bola skoro stále 
plná krásnych a vznešených andalúzskych koní 
a žrebcov. Po návrate domov som si uvedomila, 
že stáže v zahraničí sú nenahraditeľnou súčasťou 
získavania nových vedomostí a praxe, ale aj 

spoznávania seba samého, svojich možností a 
plnenia si svojich snov. A tak som v septembri 
2016 nastúpila na prestížnu kliniku v Helsinkách. 
Odporúčam ju každému vidieť aspoň raz za život! 
Absolvovala som 2-mesačnú prax na internom 
oddelení, kde niekedy nebol čas ani na obed, 
spánok, oddych, vodu a toaletu, čiže typický 
život veterinárneho lekára.
Každému študentovi odporúčam využiť všetky 
programy a možnosti zahraničnej stáže. Ide 
o nenahraditeľnú skúsenosť, ktorú vám nikto 
nevezme. Nemajte strach z neúspechu, samoty, 
práve v zahraničí sa naučíte spoliehať sa sám na 
seba a veriť si.  

aký JE život v ankarE?

Ivana Koššíková, študentka ŠP VVL, UVLF v Košiciach

Volám sa Ivana, bola som študentkou Ankara 
University v rámci štúdia Erasmus+. 
Aký je život v Ankare?
Do Ankary som pricestovala v septembri. Prvé 
dni boli ťažké, pretože som nepoznala nikoho 
a všetko bolo pre mňa nové. Prvý týždeň ľudia 
z Erasmus Student Network organizovali rôzne 
stretnutia pre študenov Erasmus+ a pomohli nám 
lepšie spoznať Ankaru – tradičné jedlá a miesta. 
Po prvých dvoch týždňoch som sa už vedela 
orientovať v meste, poznala som autobusové 
spoje, obchody. Ankara je mesto vo vnútrozemí 
Turecka, má 5 miliónov obyvateľov. Ulice sú 
preplnené a cestná premávka sa väčšinou 

neriadi pravidlami, čiže je lepšie dávať si pozor, 
pretože chodec väčšinou nemá prednosť. Ankara 
nie je veľmi turisticky zamerané mesto, nie je tu 
veľa kultúrnych pamiatok a aj turisti sú tu vlastne 
veľmi zriedkaví. Prvé dva mesiace som bývala 
na najznámejšej ulici Tunali. Je tam množstvo 
obchodov, reštauracií, ľudia sú otvorení turistom 
i keď málokto hovorí po anglicky. Preto je 
lepšie naučiť sa základné frázy v turečtine. Túto 
lokalitu mi odporučili ľudia zo školy, tvrdili, že je 
to síce drahšia štvrť, ale bezpečná. Bývala som 
tam s dvoma tureckými dievčatami. Po dvoch 
mesiacoch som sa rozhodla presťahovať, pretože 
sme si veľmi nerozumeli, čo sa týka hygienických 

Helsinki	2016 Cordoba	2016
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návykov. Nedá sa to povedať všeobecne, ale 
turecké dievčatá si veľmi na hygienu nepotrpia. 
Presťahovala som sa do mestskej časti Kurtulus, 
kde som ostala aj počas druhého semestra. 
Bývala som blízko parku a do školy som to mala 
asi 30 minút autobusom. Je tam veľa obchodov a 
je to pomerne pekná a bezpečná štvrť. Kurtulus 
je vzdialený od centra 15 minút. Mesačné výdaje 
sa pohybovali okolo 400 – 500 eur. Tieto výdaje 
sú však idividuálne, keďže ubytovanie stojí v 
každej časti Ankary rôzne a taktiež to záleží od 
koníčkov a sociálneho života. 

Kultúra a jedlo
Ako by som charakterizovala svoje dojmy z ľudí 
a života ako takého? Turecká kultúra je veľmi 
svojská. Majú odlišné pravidlá, vieru, ideály, 
zvyky. Záleží to aj od miesta, kam sa rozhodnete 
vycestovať. Ľudia v Ankare sú priateľskí, ale keďže 
je tam veľmi málo turistov, niekedy nevedia ako 
reagovať, najmä kvôli tomu, že neovládajú iný 
jazyk ako turecký. Ak som potrebovala niečo 
vybaviť, vždy som sa obrátila na človeka z ESN, 
aby šiel so mnou a aby mi pomohol preložiť, 
čo som potrebovala. Jedlo môžem ohodnotiť 
na výbornú. Svedčí o tom aj fakt, že som 
tam pribrala 8 kíl, aj keď som vegetariánka a 
tradičným kebabom a durum som sa vyhýbala. 
Cukrovinky, pečivo a lahôdky rozvoniavajú na 
každom rohu a je veľmi ťažké im odolať.

Aký	je	študenský	život?	

Veterinárnu fakultu v Ankare hodnotím 
pozitívne. Profesori boli veľmi prívetiví a 
ochotne poskytli všetky potrebné materiály. Vo 
voľnom čase som navštevovala kliniku v škole, 
kde mi lekári radi všetko poukazovali a taktiež 
som sa mohla pozerať na operácie a vyšetrenia 

pacientov. Niektoré cvičenia som mala s 
tureckými študentmi v turečtine, kde som si 
musela prekladať prezentácie do angličtiny.
Niektoré cvičenie som absolvovala individuálne 
v angličtine. V areáli školy sa nachádzajú 3 
bufety a školská jedáleň. Študenti sa radi spolu 
stretávajú v bufetoch alebo v parku. Sú veľmi 
sociálni, trávia veľa času pitím čaju a klebetením. 
Cítila som sa tam veľmi dobre, i keď bol problém 
nájsť niekoho, kto hovoril po anglicky. Študenti 
sa spočiatku hanbili komunikovať, ale po čase 
som spoznala nových ľudí, ktorí boli vždy 
nápomocní a ustretoví. V rámci voľného času 
som navštevovala súkromnú kliniku Petcode, 
kde som pomáhala pri rehabilitácii zvierat.

Cestovanie
ESN organizuje každoročne množstvo výletov 
pre študentov Erasmus. Navštívila som množstvo 
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miest v Turecku, ktoré ma očarili a rada by som 
sa tam vrátila ešte aspoň raz. V zimnom semestri 
sme boli v Cappadocii, Pamukkale, Kusadasi a 
navštívili sme si aj okolité mestá. Určite môžem 
odporučiť cestovať, ak človek má tú možnosť, tie 
miesta naozaj stoja za to. Na vlastnú päsť som 
šla do Antalye a Manavgatu. Zaleží to od človeka, 
veľa ľudí ma odhováralo cestovať v Turecku 
sama, ale mala som podobne tvrdohlavú 

kamošku, s ktorou sme cestovali spolu. 
Turecko mi prirástlo k srdcu a rada by som sa 
tam vrátila, či na stáž alebo aspoň na dovolenku. 
Taktiež by som odporučila Turecko pre ľudí, ktorí 
sa vedia spoľahnúť sami na seba a neboja sa 
rozdielnej kultúry, jazyka a tradícií. Mám veľa 
zážitkov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Ale 
myslím si, že každá skúsenosť je prínosom.
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