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Môj Erasmus 

Som študentka 1.ročníka na druhom stupni vysokoškolského štúdia na FSVaZ UKF v Nitre, v 

odbore Aplikovaná sociálna práca a chcela by som sa s vami podeliť o svoje dojmy a zážitky 

z môjho Erazmus pobytu na Ostravskej univerzite v Ostrave. Ja som si vybrala za miesto 

svojho erazmus štúdia práve Ostravu. A prečo práve ju a nie iné miesto? Pretože asi ako 

väčšina z vás, tiež som sa bála ísť do krajiny, kde študujete v anglickom alebo v inom jazyku. 

Dnes už viem, že keby som sa rozhodovala opäť, tak si vyberiem pokojne aj inú krajinu. 

Krajinu, kde sa môžem ešte viacej naučiť iný jazyk.  

Čo sa týka školského vyučovania na Ostravskej univerzite, predmety, ktoré som si vybrala, 

boli tieto:  Managment organizácií služieb sociálnej práce, Pokročilé metódy sociálnej práce s 

rodinou, Sociálne problémy a funkcie sociálnej politiky v moderných spoločnostiach, 

Teoretické sebapojetí sociálnej práce, Penológia a Funkcie práva v organizáciách SSP. 

Najviac ma zaujal predmet Pokročilé metódy sociálnej práce s rodinou. Super na týchto 

hodinách bolo to, že sme mali spojenú prednášku so seminárom to znamená, že najprv nám 

prednášala vyučujúca o danej téme a potom sme mali možnosť vyskúšať si nácvik danej 

metódy sociálnej práce s rodinou. Tieto praktické časti hodiny, ale aj teórie, sa mi veľmi 

páčili.  

Čo musíte urobiť, keď prídete na nové miesto? V prvý týždeň nás čakali vybavovačky. 

Potrebovali sme si vybaviť kartičku na vlak a ISIC kartu, tiež sme potrebovali doriešiť si 

ubytovanie na našom intráku, kde sme mali byť ubytované.  



 

 

 

 



Večer sme mali prvú spoločnú akciu s ostatnými erazmus študentmi. Táto akcia sa nazývala 

„Welcomme drink“, kde nás privítali ISC organizátori erazmu z Ostravskej Univerzity. Tu 

sme prvýkrát mali možnosť vidieť všetkých erazmákov a pokecať si medzi sebou. Boli tu 

študenti na mobilite z Talianska, zo Španielska, z Turecka, z Číny, z Francúzska, z Írska, z 

Portugalska, z Grécka, z Poľska, z Litvy. 

 

 

Druhá akcia, ktorej som sa zúčastnila v rámci môjho prvého týždňa v Ostrave, bol „Czech 

national evening“, kde nám ISC koordinátori prednášali o Českej republike. Dozvedela som 

mnoho nových informácií. Okrem informácií o Česku sme mohli ochutnať aj české tradičné 

jedlá. 



 

 

Jedna z naj akcií pre mňa, ktorá prebiehala, bola aj laser game. Na tejto hre som sa zúčastnila 

úplne prvýkrát v živote. Je to hra podobná paintballu, ale s tým rozdielom že sa medzi sebou 

strieľate farebnými laserovými lúčmi, čiže aj keď vás niekto zasiahne, vôbec vás to nebolí. 

Táto hra bola plná adrenalínu a mohli sme si vyskúšať hru v tíme.  

Ďalšia akcia sa uskutočnila v Ostrave v časti Vítkovice, kde bolo veľa starých budov a my 

sme absolvovali spoločnú exkurziu. 

 



 

Tiež som sa zúčastnila prvého spoločného víkendu spolu s ostatnými erazmákmi. Akcia sa 

nazývala „Get to know each other weekend“  a už podľa názvu je zrejmé, že išlo o to, aby 

sme sa všetci medzi sebou spoznali. Mali sme úplne nabitý program plný hier a zábavy. 

 

 

 

 



 

Tiež som sa zúčastnila na hallowene, ktorý bol môj úplne prvý v živote, keďže halloween 

nijako špeciálne neslávim. Tento hallowen sa konal v jednom podniku v Ostrave, na tzv. 

Stodolní ulici, kde prebieha mnoho diskoték každý týždeň.  

 

Jeden z najkrajších výletov bol víkendový pobyt v časti južných Čiech. Navštívili sme Český 

Krumlov a České Budejovice, kde sme boli na exkurzii v pivovare Budweiser Budvar. Tiež 



sme navštívili zámok Hlboká nad Vltavou a husitské múzeum. 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



Taktiež sme si boli vyskúšať klzisko v Ostrave. 

 

 

 

 

 


