
Záverečná správa študenta – Erasmus stáž 2013/2014 

Záverečná správa o Vašich skúsenostiach zo študijného pobytu Erasmus poskytuje cenné 

informácie, ktoré prispejú k zlepšovaniu programu a zároveň prakticky pomôžu Vašim 

nasledovníkom.  

 

1. Zahraničná organizácia 

a. Krajina: Česká Republika 

b. Názov zahraničnej organizácie: Fakultní nemocnice Olomouc 

c. Adresa zahraničnej organizácie (ulica, mesto, PSČ): I.P. Pavlova 6, Olomouc 

d. Veľkosť zahraničnej organizácie: počet zamestnancov: 3350 

e. Oddelenie na ktorom ste pracoval/a: Klinika anesteziologie, resuscitace 

a intenzivní medicíny- 2 mesiace. Oddelenie traumatológie- 1 mesiac 

f. Meno kontaktnej osoby: Mgr. Zuzana Kullová 

g. e-mail kontaktnej osoby: zuzana.kullova@upol.cz 

 

2. Erasmus pobyt 

a. Začiatok pobytu: 1.6.2014 

b. Koniec pobytu: 31.8.2014 

c. Dĺžka pobytu v mesiacoch: 3 

 

3. Ubytovanie, strava, doprava, ostatné 

a. Typ ubytovania (spokojnosť, vybavenosť, veľkosť): koleje B. Václavka, ul. 

Šmeralova . Izby bunkového typu. V jednej bunke sa nachádzali 3 izby, kúpeľňa, 

wc, 2 chladničky. Kuchynka bola spoločná na chodbe. Izba bola zariadená 

dostatočne pre potreby. K dispozícii bol internet, wifi bolo pri vrátnici. 

V internáte bola telocvičňa, práčovňa. Izba nebola pri príchode veľmi čistá. 

Internát bol vzdialený cca 20 minút cesty od nemocnice.  

b. Cena za ubytovanie : 100 € mesačne  

c. Stravovanie: vlasné, niekedy Menza (v mesiacoch júl-august- malý výber nie 

príliš chutných jedál). V reštauráciách v meste, v nemocnici.  

d. Varianty dopravy: v meste električka, autobus, bicykel, pešo. 

e. Prístup na počítač, internet: internet na izbe, v nemocnici takmer všade free wi-fi 

 

 

 

 

4. Priebeh stáže (hodnotenie pobytu, rady, odporúčania) 

Nemocnica moderná, veľká. Profesionálny prístup k študentovi. Ak človek chcel 

dovolili mu robiť takmer všetko prakticky, vyskúšať aj niekoľko krát. Na odd. 



anesteziologie : od zabezpečenia periférnej žily, úvod do anestezie, predýchavanie 

maskou, zavedenie laryngeálnej masky, i-gel masky, intubácia , kanylácia centrálnej 

žily, kanylácia artérie. Anestéza u detských pacientov a pod. Asistencia pri rôznych 

výkonoch na lôžkovom oddelení KARIM. Na traumatologickej klinike asistencia pri 

operačných výkonoch.  

 

Pobyt hodnotím kladne , mal pre mňa obrovský prínos. Záporne hodnotím nízky grant. 

Z vlastných úspor som do stáže investoval cca 600-1000 € pre celé 3 mesiace.  

 

 

 

 

 


