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Na Lékařské fakultě jsem strávil zimní semestr 5. ročníku a absolvoval kurzy očního, urologie, ORL
a gynekologie/porodnictví. Níže doplním či upřesním informace, které se oproti předchozím
reportům (od Peti Dudové, Anety Rajdové, Barbory Bräuerové a Kryštofa Kantora) změnily. Jinak
doporučuji přečtení předchozích prezentací.

Zimní/letní semestr
Já vyjel na zimní semestr z různých důvodů a
nakonec jsem byl spokojený. Má to své
nevýhody - máte všechny velké zkoušky a
státnice ještě před sebou v létě v Česku a
taky se brzy zkazí počasí na horách i u moře,
takže musíte všechny letní aktivity a turistiku
stihnout tak do půlky října, na druhou stranu
kurikulum dohromady docela dobře sedí a
člověk nemusí prodlužovat, když to v létě
trochu víc hecne.

Výuka a kurzy
Přihlášení na zkoušky
Již není nutné se na zkoušky přihlašovat
mailem. Každý student si založí svou digitální identitu, jejímž prostřednictvím se přihlašuje do VISu
- jejich obdoba STAGu. Internetový portál cizincům mnoho možností nenabízí, o to snazší je práce
s ním. Z dostupných termínů si člověk jeden (většinou je pro Erasmáky stejně jen jeden) vybere a
na ten se přihlásí.
ORL, oční, urologie, gyn/por
Beze změny.
Urologie byla dost nudná, měli jsme prakticky jen přednášky v potemnělé posluchárně, pacienty
jsme prakticky neviděli a navíc se mezi dva týdny bloku vecpaly Vánoce, takže jsme museli ve

škole být až do pátku 23.12. Ale test nebyl
nějak těžký, jsou sebrané otázky z dřívějších
let (knihu jsem ani neviděl), dalo se to napsat.
Sice ne na áčko, ale učil jsem se na to asi
dva nebo tři dny. Nelekněte se, mají
standardizované odpovědní archy kde jsou
otázky až do 100., ale píše se jich jenom asi
50.
Naopak gyn/por byl jedním z nejlepších a
nejlépe organizovaných bloků, které jsem
během studia zažil (i ve srovnání s
Olomoucí). Na tu se těšte. Věděli jsme, kde
máme být, když se člověk místo na
ambulanci chtěl podívat na sál, tak se to taky
dalo přehodit, a viděli jsme a zkusili jsme si
toho hodně. Jenom simulátory teda nemají
zdaleka tak pěkné jako na Centesimu.
Jazykový kurz
Doporučuju ho absolvovat, dalo mi to základy
slovinštiny, na jejíž praktikování má pak
člověk spoustu času a na konci jsem byl
schopný v běžné konverzaci slovinštinu
používat (obchod, restaurace, nějaká
jednodušší konverzace)

Ubytování
Dost krutě teď zdražili koleje (o 100€), stojí kolem 220€ na měsíc. Za mě jedna z mála
negativních zkušeností z Erasmu - ne koleje samotné, spolubydlící byli skvělí a byl to velmi
inspirativní semestr (i když jsme měli jenom dvě pračky na asi 150 lidí), ale jejich uprava
(ubytovací kancelář) je dost děsná. Neustále si vymýšlí způsoby, jak ze studentů dostat nějaké
peníze navíc, zdálo se že nemají moc ochotu cokoli řešit, to nefungovalo dobře. Soukromé
ubytování se dá sehnat i za méně, než tvrdí předchozí prezentace, ale pod 200€ to jde málokdy.

Residence Permit
Vemte si lístek a zajděte si mezitím na oběd, hned vedle je buď klub ZOO nebo jídelna Marjetice,
míň než hodinu tam čekat určitě nebudete.

Študentski boni
Slevy na stravování fungují na principu
zavolání na telefonní číslo, během nějž
proběhne automatické ověření, zda má
student na slevu nárok (telefon si sám
“popovídá” s terminálem). Člověk dostane
tolik slev, kolik je pracovních dnů v měsíci.
Většinou ale zbylo i na víkendy a před
koncem pobytu mi pořád zůstávalo několik
desítek nevyčerpaných bonů. Doplatky už
jsou vyšší, za dobrý oběd se ceny pohybují
od 2,50€ výš, strop je asi 4,50€.

Doprava
Urbanu si kupte, moc to nestojí a na nějakou jednorázovou jízdu busem se to hodí. Ale nekupujte
si měsíčník, je to drahé a snazší je jezdit všude na kole. Bicikelj je fajn, ale kdybych jel znovu,
sháněl bych se hned z kraje září po kole. Vyplatí se to a na konci ho člověk snadno prodá někomu
dalšímu, nebo si ho odveze domů na památku. Místní kola jsou totiž fenomén. A děsně moc se
kradou.
Po Slovinsku jsme si většinou půjčili auto v
půjčovně ATET, mají hezké Volkswageny a s
ESN erasmus kartou to nestálo moc (do
10€ na osobu a den), přičemž za jeden den
se toho ve Slovinsku dá vidět opravdu hodně.
Jinak jsme používali i busy nebo výjimečně
vlak, ale na české služby nebo něco jako
IDOS zapomeňte. A stojí to o dost víc oproti
Česku.
Pro cestu z/do Čech je nejsnazší najít někoho
na blablacaru, lidí jezdívá dost, i když to jsou
často nějací pochybní Poláci, případně se dá
využít bus (Hellö do Vídně, Flixbus to bere
přes Prahu, ale oklikou přes Mnichov).
Nejsnazší je mít samozřejmě vlastní auto, v
areálu kolejí se dalo parkovat za závorou
zdarma, ale jinak je parkování v celém širším
centru Lublaně velmi přísně omezeno.

Místa, která navštívit
V Lublani si vyhraďte čas se někdy jen tak
procházet městem a parkem Tivoli, objevíte
spoustu krásných zákoutí.
Jídlo bylo dobré v restauracích a kavárnách
Cantina Mexicana, Aroma, Le Petit Cafe,
Pizzeria Foculus, Lars&Sven Burgers, Pop’s
Place, Wok, Tozd, anebo Kavarna Rog.
Jídávali jsme taky v restauraci v Intersparu na
Viči, ale záleží kde člověk bydlí, najde si dobré podniky v okolí. Určitě si zajděte na Špici, je to na
jižním konci nábřeží, je tam příjemná kavárna a hezké posezení u vody. Můžete zkusit podnik
Makalonca, kde se dá sedět přímo na řece, taky si zajděte na Koseški bajer (jezero na druhé
straně Tivoli) a zúčastněte se nějaké z komentovaných prohlídek (Ljubljana Graffiti Tour nebo
Hidden Ljubljana). A před Vánoci je Lublaň obzvlášť krásná.
Ohledně dalších lokalit už bylo asi skoro všechno řečeno, doporučuju Piran a Škocjanske jame, to
byl úchvatný zážitek. Nebo procházka v kraji kolem Goriške Brdy, nádherné kopečky s vinicemi s
Alpami v pozadí. A v zimě lyže v Cerknu, klidně na víc dnů.
Tak enjoy, a hlavně se moc neučte!

