
 
 

    

Slovaška, Bratislava – Julij 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA RAZISKOVALNE IZMENJAVE  

Ime, priimek, letnik: 

Vid Florjančič Žunko, wid.zunkogmail.com 

Čas izmenjave:  

od 1. 7. do 31.7. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Skrajni zahod Slovaške, 60 kilometrov vzhodno od Dunaja. Mesto je malo večje od Ljubljane. Ima 

dober sistem javnega prevoza, ki pa obratuje žal le do 23. ure. Bližnja mesta so : Dunaj, Brno, 

Budimpešta, Praga. 

 

Viza 

Ni potrebna viza, ker je Slovaška znotraj EU. 

 

Zdravje 

Ni potrebno opravljanje testa, saj jih ne preverjajo. Potovalne lekarne nisem imel. 

 

Varnost 

Država je varna. Uporaba javnih prevoznih sredstev je varna. Nikjer nisem imel kakršnih koli težav. 

Sicer izmenjava poteka le poleti. Obstaja socialni program, zato navadno potuješ v skupinah. 

 

Denar 

Evro. Menjalnega tečaja ni. Če imaš Novo KBM dviguješ brez provizije. Kreditna kartica nikoli ne 

škodi. 

 

Prevoz 

V Bratislavo sem prispel s Flixbusom iz Maribora. Prestopil sem na Dunaju. Vozovnica v obe smeri 

stane 50 Evrov. Rezervacija mesta je možna 2 mesca v naprej. Ceneje je, če čim prej kupiš. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 



 
 

    

Komunikacije je potekala preko maila. Nato preko Facebooka. Jaz sem kontaktiral njih. Odgovarjali so 

v istem dnevu. Pridobil sem vse potrebne informacije pred prihodom. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Kontaktna oseba me je prišla z avtom iskati na avtobusno postajo in me pripeljala do študentskega 

doma. Nato so mi uredili nastanitev, kartico za vstop, naslednji dan pa še mesečno vozovnico za javni 

promet. Videvali smo se vsaj en krat tedensko.  

 

Nastanitev  

Živel sem v največjem študentskem naselju v srednji Evropi v delu mesta Štura. V sobi smo spali trije. 4 

takšne sobe so bile povezane v eden kompleks z eno kopalnico. Kopalnica je imela 2 umivalnika, 1 wc 

in 1 umivalnik. Soba je bila velika približno 12m2. Kuhinja ni imela pribora, kuhinjskih posod ali 

kuhinjskih aparatov. Imela je le štedilnik in balkon. Ta kuhinja je bila namenjena celotnemu hodniku, 

kjer smo bivali vsi, ki smo se udeležili izmenjave. V času fakultete pa tu najbrž biva po 100 študentov. 

Iz navedenih razlogov kuhinje nisem uporabljal niti za kuhanje kave. Ker ni bilo avtomata ali džezve, 

kozarcev… V sobi je hladilnik in mikrovalovka (če imaš srečo). Domovanje je na nivoju socializma iz 

leta 1980. Inštitut in fakulteta sta oddaljena približno 3,5 km. Avtobus vozi na 10 minut izpred 

študenta do delavnega mesta, ki je zadnja avtobusna postaja (Blumental). Upam, da se naslednjič 

dogovorijo za boljše študente, ki so v okolici. 

 

Prehrana 

Zagotovili so nam en obrok na delavni dan v bližnji kantini. Hrana je bila, kot pač je v kantinah. Sicer 

sem kosila jedel v centru mesta (malica med 5-15 Evri).  Večerjal sem v kantini.(cena obroka je okoli 

3,50 Evrov, če ga bi plačal sam). Za obrok v kantini dobip 3dL pijače, glavno jed in juho. Hrana je bila 

solidna, vendar se včasih nisem najedel.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Delal sem na Inštitutu za molekularno biomedicino Komenius univerze v Bratisalvi. Od vseh obtoječih 

institutov je tu delo najbolj resno. Dela se od 8-15.30. Pričakuje se točnost, saj so projekti v najprej 

zastavljeni in je delo v določenem času potrebno opraviti. Dela se z živalskimi modeli (miši, podgane). 

Zjutraj prideš na inštutu, popiješ kavo in pričneš z delom, ki je za tisti dan razpisan v googlovi tabeli 

zate. Jaz sem pričel z vedenjskimi testi na živalih. Nadaljeval pa sem z OGTT in IPGTT ter metabolnimi 

kletkami. Navadno se gre na malico od 12-13 ure. Če je dela preveč oziroma če si prepočasen, malica 



 
 

    

odpade. Bistveno je imeti dobrega sodelavca iz IFMSA izmenjave. Dobro je, če solidno govori 

angleško. Jaz te sreče nisem imel. Je pa res, da sem zato imel več odgovornosti in sem se tudi več 

naučil. Vse teste sem opravljal samostojno ali skupaj z avtorico diplomske naloge (bratislavsko 

študentko). 

 

Mentorstvo 

Že prvi dan dobiš dodeljenega mentorja, ki te dnevno spremlja in vodi. Sicer so mentorji prijazni, 

vendar imajo svoja pričakovanja. Glavnega mentorja (prof. Celec) nisem videl tekom izmenjave.  

 

 

Socialni program 

Bili smo deležni bogatega socialnega progama s 5 dnevni izletom po vsej Slovaški, raznimi dogodki v 

samem mestu, izlet na grad Bojnice… Pa tudi sicer so nas CP-ji skoraj vsak teden vabili na kakšna 

neuradna druženja. Jaz sem imel prosti čas od 17. Naprej, ki sem prispel domov in se najedel. Klinične 

izmenjave praktično ne potrebujejo biti na oddelku. Delo na ostalih inštitutih je dosti bolj ležerno. 

Delajo manj kot predpisanih 6 ur.  

 

Splošna ocena izmenjave 

Delo na mojem inštitutu priporočam tisti, ki so zares »zagreti« za znanstveno raziskovanje. Sicer pa si 

inštituta ne izbiraš sam. Malo je odvisno od (ne)sreče. Sicer pa je socialni program dobro organiziran. 

Nočno življenje je divje. Možnih je mnogo potovanj preko konca tedna. Možno je kopaje v bližnjih 

jezerih, ki so dostopni z javnimi prevozi.  

Potrebnik 

ISIC kartica, modra kartica zdravstvenega zavarovanja, osebna, študentska. Porabil sem približno 500 

evrov. Sicer nisem ničesar pogrešal.  

 

Približna razdelitev stroškov 

-Flixbus vozovnica :50e 

-malica : 100e 

-Socialni program : 140e 5 dnevni izlet, 30 Bojnice, ostali izleti (Budimpešta, Brno) po 100e. 

-cene recimo piva se gibljejo med 1.20e in 4,5e v Bratislavi. Zelo je odvisno, kje si kaj privoščiš. 

 


