
 
 

    

SLOVAŠKA, MARTIN – Julij 2017  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Metka Kovač, 4.letnik  

Čas izmenjave:  

od 1.7-31-7.2017 

 

Kraj izmenjave 

Mesec sem preživela v Martinu, morda precej nepoznanem Slovaškem mestu, ki leži na severu 

države. Moja prva izbira je bila Bratislava, mesto Martin je izbralo mene:P Je malo mesto s 55.000 

prebivalci, ki je obkroženo s hribi. Mesto je majhno, zato je izbira nočnih lokalov in nakupovalnih 

centrov nekoliko omejena. Imajo  LIDL in trgovino tesco-več za preživetje ne potrebuješ; za večje 

nakupe v nakupovalne centre se bolj splača oditi na izlet v sosednje mesto Žilina. Nočnega življenja v 

Martinu ni, vsaj ne v poletnih mesecih, saj takrat tu ni študentov, je pa super za ljubitelje narave. 

Seveda je v mestu kar tudi kar nekaj muzejev in kulturnih spomenikov, vendar je narava veliko 

lepša😃  



 
 

    

 

Viza 

EU članica, ne rabiš vize, niti pasuša, samo osebno izkaznico (Y)  

 

Zdravje 

Med dokumente, potrebne za potrditev izmenjave, sem morala priložiti kopijo cepilne knjižice, 

dodatnih testov mi ni bilo potrebno opravljati (čeprav piše, da so potrebni tuberkulinski test in titer 

protiteles proti hepB-niso:D). Glede na bogato naravo in veliko gozdov in endemsko območje za 

okužene klope ni slabo biti cepljeno proti klopnem meningoencefalitisu, predvsem, če radi zahajate v 

hribe. Must have: hladilna kremica za komarje pike! Kak antihistaminik, ker so res, res opasni 

komarji:'''D   

 

Varnost 

Če se poslužujete klasičnih varnostnih ukrepov (pazite na svoje dokumente in denar) ste lahko brez 

skrbi, je varna država. Edino vozniki avtomobilov so divjaki, prehod za pešce za njih ne pomeni nič!!! 

Za to pazi ob prečkanju ceste!!!!! 

 



 
 

    

Denar 

Euro😃  ob dvigu gotovine na bankomatu je manjša provizija😊  

 

Prevoz 

Mb-Bratislava – FLIXBUS; poceni, hitro, brezskrbi (najdejo se tudi poceni prevozi! ;) ) 

Bratislava-Martin- Slovašle železnice; slovaške železnice so zlobne. Rezervacije preko interneta se niti 

ne splača delati, saj so cene iste, kot če karto kupimo na postaji (drugače slovak train v gugl in na 

stran, lahko rezerviraš). Ne si nabavljati ISIC kartic, saj internacionalne na Slovaškem ne pomenijo 

nič.. nobenih popustov ni, dobiš jih samo, če imaš Slovaško ISIC kartico (nonsense). Sicer imam rada 

vlake, vendar sem jih zaradi Slovaške zasovražila- zamude, pokvarjeni vlaki, čakanja sredi ničesar, 

zmeda na postajah, ne znanje angleščine.. ah😃  

NOTE! Taxiji na slovaškem so svinjsko dragi, če slišijo tujo govorico takoj zvišajo tarifo (packi☹ ) 

 

*** na železniški postaji v Bratislavi se ne muči z angleščino pri slovaških prodajalkah vozovnic, ker ne 

razumejo.. za nas turiste imajo na glavni postaji (hlavna stanica) tri posebna internacionalna okna, 

kjer zagotovo govorijo angleško! <3  

 

 

Komunikacija pred izmenjavo 



 
 

    

Kontaktno osebo sem morala kontaktirati sama. Na mailu je odgovarjanje bilo kar slabo.. zato sva 

pogovor prestavila na FB, tu je bila odzivnost dobra. Moja kontaktna oseba je bila zmedena duša, ki 

ni imela pojma o ničemer, zato sem odšla v Martin praktično na ''blef''.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Nobenega ni bilo☹ do hostla sem se morala pospremiti sama. Tudi pomoč pri kontaku z mentorjem 

ni bila kaj prida.. V Martinu je bolj ''znajdi se sam'' sistem… kontaktne osebe, so bile hkrati receptorji? 

Nevem, bilo je čudno. Nič ni bilo zorganizirano, noben ni vedel ničesar, vsi so samo nekaj ugibali.. 

čudno. Zato smo si vse zorganizirali sami in nam je na koncu vsega tudi kar dobro uspelo. 

 

Nastanitev  

Živela sem v študentskem domu, v sobi s še dvema puncama (nekatere sobe so bile tudi samo za 2 

osebi). Načeloma si je 10 ljudi delilo kopalnico, celo nadstropje pa kuhinjo, a ker nas je bilo vsega 

skupaj samo 15, s kopalnico ni bilo težav, bili pa smo tudi skoraj edini v celem nadstropju, tako da 

smo imeli kuhinjo praktično zase. Študentski dom je bil zelo čist, vsak dan so čistilke izpraznile koše v 

sobah, enkrat na teden pa prišle očistit kopalnico. Edino kar smo nekoliko pogrešali, je bil internet, 

brezžičnega je bilo možno ujeti samo spodaj v avli, v sobi pa si se lahko priklopil samo preko kabla, pa 

še to včasih ni delovalo. Kuhinje se zaklenejo ob 22uri (varnostni ukrepi????nobenmu ni jasno res😃 

) in pa v avli smo se lahko zadrževali samo do 22ure.. čeprav je to bilo zelo odvisno od vratarja.. dva 

sta bila tečne kislice, eden pa zelo prijazni prebivalec bivše juge (car, če mu poveš da si iz Slovenije te 

kri zljubi😝 ) Sicer je bi dom na obrobju mesteca, s pogledoma na polje in hribe, od centra oddaljen 

15 minut in od bolnice kakšnih 25 minut. 

 

Prehrana 

Dobili smo vsak 20 nekakšnih kuponov v vrednosti 3,15 evra, ki smo jih lahko porabili v restavracijah 

ali v trgovinah z živili, kar se mi je zdelo super. Vendar so naše kontaktne osebe bile lene in smo te 

kupone dobili šele konec drugega tedna.. Dnevni meniji so prbl.4e tako, da je res lepa cena. S 

kuhanjem hrane v študentskem domu smo sprva imeli velike težave, saj ni bilo nobenih kuhinjskih 

pripomočkov.. pribora.. loncev.. krožnikov.. NIČ! Potem smo po 2tednih to nekako nabrali in si 

sposodili in je vse postalo dosti lažje😊. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 



 
 

    

Prakso sem opravljala na oddelku za radiologijo. Sistem izmenjave je bil zamišljen tako, da sem vsak 

teden na enem oddelku (rtg, mri, ct, intervencijska radiologija). Vendar sva z mentorjem ugotovila, da 

je to preveč utrujajoče in mi je dovolil, da si vsak dan izberem kar hočem😃. Tako sem mu zjutraj na 

sestanku povedala na kateri oddelek si želim oditi in sem odšla. Zato sem bila v stiku s skoraj vsemi 

zdravniki oddelka, ki so vsi zelo mladi- sami so si dali ime ''kindergarden bolnišnice''.  In vsi so zelo 

prijazni, govorijo angleško kar je tudi olajšalo komunikacijo (čeprav se slovaščino, da razumeti, če se 

potrudiš). Ker je oddelek radiološki ni pravega stika s pacienti (razen UZ in intervencijska radiologija). 

So mi pa pustili opraviti UZ preiskave, ob njihovem nadzoru, in mi ob preučevanju CT, rtg in MRI 

posnetkov vse podrobno obrazložili in odgovorili na vsa moja vprašanja.  

+ tudi sestre so vse zelo, zelo, zelo prijazne. Odklepajo vsa vrata in kuhajo najboljše kave.  

 

Mentorstvo 

Ponovi vajo in še 1x preberi zgornji odstavek.  

 

Socialni program 

Naredi si sam.  

Bil je organiziran narodni socialni program, ki je vključeval vse študente na izmenjavi na slovaškem 

(bratislava, košice, martin) vendar je bilo na voljo le 45 mest zato si moral biti zagreben (organizator 

so bili študentje iz Košic). Meni je uspelo, in ta del moram res pohvaliti! Vendar pa je bilo potrebno 

doplačati tudi 140e. $$$ 



 
 

    

 

Splošna ocena izmenjave 

Organizacija katastrofalna. Na oddelku sem se imela lepo, saj sem imela srečo z mentorjem in 

osebjem na tem oddelku. Drugače izmenjave v juliju ne priporočam, saj je večina ljudi na dopustu in 

ni mentorjev, zato je večina študentov na izmenjavi bila večinokrat poslana domov, brez da bi karkoli 

naredili… Upam, da je v drugih mesecih to boljše zorganizirano… 

Drugače pa je še vseeno, kljub mnogim komplikacijam bilo lepo, veliko novih ljudi, novih izkušenj.. 

vsega.  



 
 

    

 

Potrebnik 

Kuhinjske pripomočke, vendar bi samo zato napolnila celo potovalko. Plus preveri, če imaš na svojem 

računalniku programček, ki ti omogoča internet preko kabla! Da ne boš obojega nosil zraven brez 

veze.. ( v windows iskalnik vtipkas ''services'' klikneš.. in potem v zbirki vseh programčkov poiščeš, če 

imaš ikono  WIRED AUTOCONFIG, če tega ni si vezan na wifi, ki včasih dela, včasih pa tut ne). 

 

Približna razdelitev stroškov 

- Ena smer ( FLIXBUS 25e + VLAK do Martina 10e = 35e) 

- Stroški prehrane so bili veliki, težko povedati, rada zapravljam za hrano 

- Vlaki so sorazmerno poceni, taksiji dragi, pivo poceni (razen če te zanese v mikro pivovarno in 

se zapufaš)..  

- Vse okoli približno 400e.. +/- 

 

 


