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Správa z mobility 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: 

TYP MOBILITY ERASMUS+: štúdium / stáž počas štúdia / absolventská stáž 

AKADEMICKÝ ROK (v ktorom som mobilitu absolvoval/-a): 2020/2021 

ROČNÍK (v ktorom som mobilitu absolvoval/-a): 5. ročník 

DĹŽKA MOBILITY (pri štúdiu – ZS/LS/celý AR; pri stáži stačí počet mesiacov): 2 mesiace  

JAZYK MOBILITY: anglický  

BOLA TO MOJA PRVÁ MOBILITA:  

Áno  

Nie – už som sa mobility predtým  zúčastnil/-a (typ mobility/akademický rok/ročník): 

 

INFORMÁCIE O HOSTITEĽSKEJ INŠTITÚCII: 

TYP PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE: lekáreň/farmaceutická firma/zahraničná univerzita 

NÁZOV PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE: Mint Care Pharmacy 

KRAJINA STÁŽE: Malta 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE A RADY PRE UCHÁDZAČOV: 

ZDROJ INFORMÁCIÍ O MIESTE STÁŽE (kde som sa dozvedel/-a o svojej prijímajúcej 

inštitúcii – na webovej stránke fakulty, od svojho školiteľa, od spolužiaka – bývalého 

Erasmáka, z vlastných zdrojov): 

O možnosti stáže som sa dozvedela na dňoch, ktoré sú na to určené – Erazmus day. Okrem 

toho mi plno informácii zdelili spolužiaci, či ostatní študenti, ktorí sa stáže už predtým 

zúčastnili. Potom konkrétne som si vyhľadala na stránkach našej fakulty konkrétne krajiny, 

kde stáž môže byť uskutočnená. Rozhodla som sa pre Maltu kvôli anglickému jazyku, 

momentálnej veľmi priaznivej pandemickej situácii, či prijemnému prímorskému prostrediu. 
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Následne som si našla lekárne, v ktorých na Malte študenti predo mnou praxovali, no ani 

jedna z nich sa mi nepozdávala. Pani Dr. Piatničková mi poskytla kontakt na bývalú 

študentku, ktorá tam svoju prax absolvovala. S ňou sme boli potom v úzkom kontakte 

a pomohla nám nájsť a vybaviť konkrétne lekárne (v tom čase sa nachádzala priamo na 

ostrove, takže to bola obrovská pomoc s vybavovaním).  

KOMUNIKÁCIA SO ZAHRANIČNOU INŠTITÚCIOU (kedy je ideálne začať s komunikáciou, 

ako prebiehala komunikácia a i.):  

Komunikáciu som začala pomerne skoro (asi 2 mesiace pred nástupom na stáž), no nechcela 

som nič nechať na náhodu. Napokon som bola za to rada, keďže komunikácia bola značne 

komplikovaná. Niekedy som nedostala odpoveď dlhšiu dobu, aj keď som ju už súrne 

potrebovala na vybavenie konkrétnych dokumentov, tak som písala emailov viac, alebo 

dokonca zavolala do samotnej lekárne.  

UBYTOVANIE (kedy je ideálne začať s hľadaním ubytovania, v akých cenových reláciách sa 

ubytovanie pohybuje, prípadne odkaz na zdroje vyhľadávania a i.): 

Záleží na tom, kde študent chce praxovať a či chce bývať sám, alebo si nájsť vlastný byt. My 

sme išli 3 študenti + jeden náš kamarát, takže sme sa rozhodli pre celý byt. Avšak, ak by som 

na mobilitu išla sama, určite by som uvažovala o spolubývaní s niekým iným.  

Čo sa týka časového horizontu – byt som hľadala už asi 2,5 mesiaca pred samotnou stážou, 

písala mnohým ľuďom a agentúram, no bol problém nájsť niečo na ‚short term‘ v našom 

prípade len na 2 mesiace. Odporúčam tiež zvoliť si dlhšiu dobu praxe, iste sa to oplatí viac. 

Nás stál byt 800 eur na mesiac  + energie, ktoré sme platili na konci nájmu podľa toho, koľko 

sme reálne minuli. Samozrejme, depozit vo výške jedného mesiaca nájmu a 

jednorázový poplatok agentovi. Avšak je to veľmi individuálne či už s ohľadom na krajinu, 

alebo spôsobu sprostredkovania bývania (agent, či priamy vlastník), preto nebudem uvádzať 

konkrétne ceny.  

Z grantu sa to dá zaplatiť, avšak iste to nepokryje všetko. 

Zdroje vyhľadávania boli najmä Facebook stránky s názvom krajiny a prídavkom flats to rent, 

atď..  
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Je dobré sa aj poinformovať ostatných študentov, ktorí praxovali v jednotlivých krajinách, iste 

radi poskytnú konkrétne stránky.  

DOPRAVA (praktické informácie k miestnej doprave, aká forma cestovania/prepravy je 

výhodnejšia vzhľadom na cenové relácie a veľkosť miesta stáže a i.):  

Na Malte fungovala doprava veľmi dobre. Sú tam autobusy, ktorými sa dostanete všade. Síce 

tí šoféri jazdia celkom rýchlo a na druhej strane cesy ako na Slovensku, dá sa na to zvyknúť 

☺. Taktiež tam funguje aj Bolt, Uber (nie som si istá, ktorý z nich, či oba), ak človek potrebuje. 

Jednorazový lístok na autobus stojí 2 eurá (bez tzv. električenky ako máme na Slovensku, volá 

sa Tallinja) bez ohľadu na to, aká dlhá ta cesta bude – 3 min. alebo 2 hodiny. 

Dá sa zakúpiť priamo u vodiča autobusu. Ďalej na letisku a ešte pár miestach (napr. 

autobusové nástupište Valletta) sa dá zakúpiť kartička s 10 single journeys, vychádza to 

výhodnejšie ako 2 eura na jednu cestu, no menej výhodne ako Tallinja. Je potrebné si o tom 

preštudovať podrobnejšie, všetko nájdete na ich stránkach. 

Ja som si kúpila Tallinju, keďže som každý deň cestovala do lekárne autobusom a popri tom 

aj na výlety. Jednorazovo ma stála 35 eur (20 eur vystavenie kartičky a 15 eur kredit). 

V takomto prípade stojí jedna cesta 0,75 eur. Potom si môže človek dobíjať kredit podľa 

ľubovôle, avšak ak daný kalendárny mesiac precestuje viac ako 26 eur, do konca mesiaca 

neplatí nič a cestuje ‚zadarmo‘. 

 

ĎALŠIE PRAKTICKÉ RADY, SKÚSENOSTI A ZÁŽITKY Z MOBILITY (čo by uchádzači mali 

určite vedieť pred nástupom na mobilitu): 

Študent by mal byť odhodlaný a pripravený aj na zmenu, na fakt, že veci nepôjdu vždy tak, 

ako si predstavuje. V konečnom dôsledku ale to za to bude stáť a objaví aj o sebe veci 

a zručnosti, ktoré predtým nevedel, že má. 

Poradila by som mať aj iný zdroj financií, než len samotný grant. Je potrebné zaplatiť 

letenky, jedlo, zážitky a mnoho iného.  

Čo sa týka jedla – ak má študent nejakú diétu (ako som mala ja – celiakiu), odporúčam si 

zobrať čo najviac potravín zo Slovenska a tam si variť. Tiež nakupovať v potravinách 
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podobným nášmu Lidlu, napr. na Malte Spar. Je fajn si variť, no zároveň viem, že nie vždy je 

na to čas a priestor. Najmä ak budete na byte piati ☺. 

Letenky si sledujte tiež dlhšiu dobu, pozerajte aj okolité letiská, atď.. 

Zážitky budem opisovať darmo, to jednoducho treba zažiť. Ja som sa napríklad naučila 

skákať do vody a hneď v prvý deň som skočila asi zo štyroch metrov. Doteraz neviem, ako 

som sa na to odhodlala. Malta je úžasná v tom, že je tam mnoho krásnych miest, pamiatok, 

kultúry, pláží, potápania, výborné prímorské jedlo...a všetko na ostrove, ktorý je maličký. 

Ďalej sa dá cestovať trajektom na okolité ostrovy – Gozo a Comino, ktoré sú jednoducho 

úchvatné.  

"RADŠEJ TO RAZ VIDIEŤ, AKO O TOM STOKRÁT POČUŤ" (čo by uchádzači mali určite 

vidieť pred nástupom na mobilitu 😊 – miesto určené pre fotodokumentáciu): 
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KONTAKT V PRÍPADE OTÁZOK: erasmus@fpharm.uniba.sk  

(dobrovoľná informácia)   
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Vyplnením a odoslaním Správy z mobility dávam svoj súhlas k jej uverejneniu na webovej 

stránke Farmaceutickej fakulty UK (časť Medzinárodné vzťahy). 
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