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Słowacja – staż absolwencki

● 2-miesięczny pobyt w Koszycach, 2.gim co do

wielkości mieście Słowacji

● Staż w Klinikach 'Univerzita veterinárskeho

lekárstva a farmácie v Košiciach' ('The University

of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice')

● 1 miesiąc stażu w Klinice Małych Zwierząt sekcja

Chorób Wewnętrznych (Interna); 2.gi miesiąc

stażu w Klinice Ptaków, Egzotycznych i

Wolnożyjących Zwierząt ('Clinic of Birds, Exotic

and Free Living Animals')



Co? Ale jak…?

Jak to po co…?

Przecież to Słowacja jest!



Dlaczego Słowacja?

● Bo TATRY.

● Bo jest blisko (dla niektórych to wada) – jeżdżą

m.in. Flixbusy (codziennie jeden kurs)

● Bo język słowacki podobny do polskiego, więc

zawsze się dogadasz jak się samemu gdzieś

zabierzesz i nie znają angielskiego.

● Bo nie jest ani za gorąco, ani za zimno.

● Bo tak i już?

● Bo wspaniałe Góry. I zamki. I jaskinie.

● Bo studenci do 26. roku życia mają pociągi za





Trochę o Uniwersytecie

● Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej (i

Farmacji) w Koszycach to JEDYNY Uniwersytet

na Słowacji, na którym kształcą się przyszli

lekarze weterynarii.

● Mniej więcej połowa studentów odbywa naukę w

języku angielskim – większość z nich pochodzi z

Norwegii.

● Wszystkie budynki Uniwersytetu znajdują się na

kampusie (zarówno Kliniki jak budynki

administracji i apteka uczelniana) w tym kapitalna

stołówka (o której potem).



Dalej o Uniwersytecie

● 'Erasmusi' są zakwaterowani w Akademiku,

znajdującym się nieopodal Kampusu (z zegarkiem

na ręce: to 7 minut bocznym wejściem)

● Na kampus można się dostać 3 bramami;

boczna, obok Kliniki Koni, wymaga posiadania (i

aktywowania) karty ISIC (międzynarodowej karty

dla studentów)

● Karta ISIC jest też potrzebna do wchodzenia do

Akademika (choć niekoniecznie; dają zamiennik),

płacenia za obiady na stołówce (koniecznie) i

wypożyczania książek (jak kto woli; mają trochę

pozycji po angielsku)



Dlaczego akurat ten Uniwersytet

Cóż, jak jesteś na/po weterynarii i chcesz na

Słowację to nie masz inego wyjścia, bo nie ma

innych Uniwersytetów z Weterynarią.

Poza tym mają Klub Sokolników ('Falconry Club')

a jego szef, dr Ladislav Molnár jest już światową

sławą jeśli chodzi o leczenie ptaków drapieżnych.



Główne wejście

Kliniki ‘małych’
i ‘egzotyków’

Wspaniałe, sekretne, boczne wejście



Tak wygląda większość budynków na kampusie...



Akademiki (Dormitories)

●Zlokalizowane na ulicy Cesta pod Hradovou 11-13, 040 

01 Košice

●2 budynki; w żółtym pierwsze piętro jest oddane 

Erasmusom.

●Miesiąc w pokoju dwuosobowym: 87 euro. Nie ma innej 

opcji. Parują 'narodowościami', więc Polak z Polakiem, 

Hiszpanki też razem, itp., itd.

●W każdym pokoju jest lodówka i umywalka.

●W kuchni – jednej na korytarz – jest piekarnik, czajnik i 

mikrofalówka.

●Prysznice (3) i toalety (4) pomińmy milczeniem.

●UWAGA! Każdy kupuje swój papier toaletowy!





Jak to wyglądało?

●Pokój ma się zarezerwowany przez Koordynatora Erasmusa 

uczelni w Koszycach. Dostaje się klucz i kartę wejścia.

●Najpierw idzie się do biura Erasmusa ('Forein Study Office') 

w budynku 10 na kampusie. A dalej to już z górki.

●Pierwszy dzień to załatwianie rzeczy, które i tak załatwia się 

dalej przez kolejny miesiąc. Np. zapłata za akademik –

gotówką lub kartą (dowód wpłaty pokazuje się Zastępczyni 

Dyrektora w akademiku); ubezpieczenie – ok. 5 euro; ew. 

zakup karty ISIC, kodowanie karty (bez tego nie wejdzie się 

bocznym wejściem, są czytniki; działa dopiero kolejnego dnia 

po kodowaniu!) + załatwienie dostępu do Internetu (budynek 

nr.5), szkolenie BHP (budynek nr.9).



Dalej...
● Poznaje się swoich opiekunów stażu ('Supervisors') i

zasady 'stażowania'.

● Zasady jak wszędzie: fartuszek na zmianę; buty także;

przydaje się własny stetoskop.

● Szafki dla studentów/stażystów są na dole, w

'piwnicach' budynku.

Cziko,
maskotka
Kliniki
‘egzotyków’



Small Animal Clinic: Internal 

Diseases
●Zaczęłam sobie od miesięcznego stażu na 

internie 'małych'.

●Część pań dr mówi po angielsku, część nie ('Z 

Polski?! To przecież rozumiesz po słowacku!')

●Staż od 8:00 do 15:30, ew. dłużej bo kliniki 

czynne całodobowo. Na weekendach jest dużo 

studentów.

●Między 12.stą a 13.stą jest przerwa obiadowa.

●Jest możliwość przychodzenia na 'nocki' 

(doceniane zwłaszcza gdy nie ma studentów), tj. 

od 20 do 8 rano.





Przerwa obiadowa
●Na uniwersytecie są dwie stołówki: jedna na 

kampusie, druga w SD1 tj. żółtym akademiku na 

parterze.

●W kasie stołówek doładowuje się kartę ISIC i 

można codziennie (poza weekendami) za 1 euro 

(!!!) dostać obiad: zupę + drugie danie.

●Obiad zamawia się przez Internet albo na 

czytniku przy stołówce/ bramce w akademiku.

●Najlepiej zamawiać min. dzień wcześniej bo ma 

się większy wybór dań! (jak w ten sam dzień to 

'świętą trójcę' do wyboru: kotlet; kotlet z sera, 

pizza)  



Klinika zwierząt egzotycznych

●Po miesiącu przeniosłam się za sąsiednie drzwi, 

bo obie kliniki są w tym samym budynku.

●Pacjentów jest o wiele mniej, ale za to jest Klub 

Sokolników – można sobie pokarmić i ponosić na 

rękawicy ptaki drapieżne.

●Klinika wspaniale wyposażona: m.in. znakomity 

endoskop (można samemu przeprowadzić 

endoskopię u 'drapola'!), mała salka operacyjna, 

wziewka, itd.

●Klinika działa od 8 do 15:30 od poniedziałku do 

piątku. Na weekendach jest tylko technik.





Jeszcze organizacyjnie

●W Koszycach jeżdżą tramwaje i autobusy. Bilet 

studencki jednoprzejazdowy: 0,3 euro, pełny 0,6 

euro.

●Na stronie: https://imhd.sk/ke/public-transport są 

informacje o rozkładach, cenniki, itp.

●Do akademika z dworca przyjeżdża autobus nr. 

16 (kierunek Podhradova, przystanek: Polianska).

●Warto wyrobić sobie bezpłatnie 'licencję', która 

umożliwia darmowe podróżowanie pociągiem (o 

tym dalej)

https://imhd.sk/ke/public-transport


Poza tym... zwiedzanie! Np. 

w Koszycach:

●Można iść np. do opery/ na balet (bilet studencki 

z kartą ISIC tylko 2 euro!)

●Starówka (ul. Hlavna) to perełka Koszyc.

●Wieża widokowa (wejście płatne, czynna mniej 

więcej do 19.stej) + ruiny zamku w Koszycach.





Dalsze podróże...
●Wyjazdy poza Koszyce najlepiej odbywać 

pociągami – dla studentów do 26. roku życia z 

aktualną kartą ISIC są DARMOWE. Poza tym 

jeżdżą często.

●Warunkiem darmowego przejazdu jest wyrobienie 

specjalnego imiennego dowodu/ licencji 

(PREUKAZ PRE ZÁKAZNÍKA) z numerem, który 

umożliwia 'zakup' bezpłatnego biletu przez 

Internet.

●Licencję można wyrobić np. na dworcu 

kolejowym od ręki – potrzebny jest dowód 

tożsamości i karta ISIC.



●'Preukaz' trzeba okazywać za każdym razem 

podczas kontroli biletów.

●ALE trzeba mieć dodatkowo bilet w formie 

elektronicznej (na komórce)/papierowej!

●Liczba biletów darmowych na dany przejazd jest 

ograniczona! Kto pierwszy, ten lepszy!

●Bilet na przejazd darmowy oznacza, że nie ma 

się zarezerwowanego danego miejsca w pociągu 

– a więc zawsze trzeba ustąpić  osobom, którym 

się zajęło siedzenie ;)

●Ew. można dokupić sobie rezerwację miejsca –

koszt to 1 euro.



Gdzie jechać?

Generalnie – gdzie się chce. Ja polecam np. góry:

●Tatry Wysokie: kapitalne połączenie Koszyce-> 

Poprad-Tatry, a dalej przesiadka w elektriczkę.

●Słowacki Raj: połączenie Koszyce -> Smižany/ 

Spišské Tomášovce

●Mała Fatra (dłuższa wycieczka): Koszyce -> 

Žilina; dalej autobus do Terchovej

●Słowacki Kras + ruiny zamku Turniańskiego -> od 

maja w soboty jeździ Gemersky Express, trasa 

Koszyce -> Dvorniky



Elektriczka
●Specjalna kolej, która jeździ z Popradu-Tatry do 

miejscowości tuż pod górami

●Darmowa z 'preukazem' dla studentów do 26. roku życia.

●Na trasie Tatrzańska Łomnica – Studeny Potok – Poprad-

Tatry trzeba mieć bilet (nawet na przejazd darmowy) na 

reszcie tras – nie.

●Wszyscy bez darmowych przejazdów muszą skasować bilet!

●Podróż z Szczerbskiego Plesa do Strby odbywa się 

specjalną zabytkową kolejką (fajna jest!); podobnie na trasie 

Tatrzańska Łomnica przez Studeny Potok do Popradu (ale tej 

nie polecam bo nudna)

●Z Popradu do Szczerbskiego Plesa jedzie się ok. godziny!



Schemat z cennikiem elektriczki

Niektóre szlaki w Tatrach Słowackich są zamknięte dla turystów od 1 listopada do 15 czerwca!





Nie tylko góry...

●Spisski Hrad (Zamek Spiski): pociągiem do 

Spiske Podhradie, dalej przesiadka w autobus; 

ew. bezpośrednio z Koszyc autobsuem. Wstęp 6/8 

euro, w niektóre niedziele darmo. Warto przejść 

się do niedalekiego rezerwatu skalnego Drevenik.

●Jaskinie, np. Demianowska Jaskinia Wolności:  

pociągiem do Liptowskiego Mikulasza, dalej 

autobusem. Wstęp 7/8 euro za krótszą trasę; 

13/15 euro za dłuższą. Można przejść szlakiem do 

pobliskiej Lodowej Jaskini, ale jest czynna dopiero 

od 15. maja!





Ceny na Słowacji

●Obiad w stołówce: 1 euro

●Obiad na mieście: średnio 4-5 euro

●Chleb (krojony, połówka): 0,85 euro

●Czekolada: 0,85 euro (przecena) – ok. 1,2 euro

●Rolka papieru toaletowego XD: 0,45 euro

●Sok w butelce 1,5l: ponad 1 euro

●Sklepy (niedaleko Akademika): Billa, Klas, Tesco. Na dworcu jest 

Lidl.

●Mapy: np. w Panta Rhei od 3,5 euro wzwyż.

●Bilet na pociąg bez zniżki: Koszyce-Poprad: 5,3 euro (bez 

miejscówki)



'Specjalności' Słowacji

●Podróbka coli tj. kofola.

●'Kotlet' serowy: Vyprážaný syr – cudo!

●Sery, cała masa: np. parenica zwinięta jak ślimak, 

w wersji 'udenej' tj. wędzonej lub nie; korbaciki tj. 

warkoczyki z sera.

●Bryndzové halušky

●Pagacze (takie bułki w kratkę XD)

●Słodkie 'pierożki' z nadzieniem

●Piwo (co kto lubi)



Zalety i wady stażu absolwenckiego 

na Słowacji
✔Nauka połączona z podróżami 

– dużo wolnego bo nie ma 

egzaminów!

✔Dofinansowanie z Unii: starczy 

spokojnie na wszystkie wydatki 

(nawet bez zniżek na pociągi)!

✔Tatry Słowackie

✔Możliwość obcowania z 

ptakami drapieżnymi w Klinice

✔W trakcie sesji nie ma tylu 

studentów – możesz więcej 

'robić' na klinikach

✗Akademik to męka (ale jest 

tani)

✗Stażysta-absolwent jest często 

traktowany jak student, tj. są dni 

gdy robisz za 'wyprowadzacza 

psów'

✗W sesji (trwa od połowy maja) 

doktorzy mają mniej czasu dla 

stażystów – zwłaszcza na klinice 

'egzotyków' znaczy to, że 

musisz sam znaleźć sobie 

zajęcie jak nie ma pacjentów (tj. 

przez większość czasu)



Koniec końców lepiej jechać na Erasmusa niż nie jechać.

Agnieszka Majchrowicz


