
Veterina Hladíkovi v Brnu
https://www.drhladik.cz/



Splošne 
informacije
Klinika se nahaja v Brnu, v 
Novem Liskovcu – približno 15 
minut iz centra Brna z 
avtobusom.



Organiziranost

- Večinoma se ukvarjajo s psi in 
mačkami, ena veterinarka se 
ukvarja tudi z eksoti.

- Je novejša klinika in dobro 
opremljena (imajo svoj laboratorij, 
rentgen, kardiološki UZ, 
endoskop...), tako da večino 
diagnostike opravijo sami.

- Sodelujejo z zunanjimi specialisti, 
ki so večinoma profesorji in 
asistenti na njihovi VF, tako da sem 
bila v stiku tudi z njimi.



Nastanitev

- Priporočam iskanje nastanitve vsaj nekaj mesecev prej. V Brno se 
vsako leto preseli ogromno število študentov.

- Najemodajalci večinoma ne marajo tujcev/Erasmus študentov in ti niti
ne odpišejo. 

- Jaz sem našla nastanitev na Flatiu: https://www.flatio.com/ . To je 
stran namenjena tujcem, ki se selijo za krajše obdobje.

- Dobro za nastanitev, ki traja nekaj mesecev, ker mora biti stanovanje
popolnoma opremljeno, dobiš tudi brisače, posteljnino, pribor, itd.

- Precej drago. Moja najemnina za eno sobo je znašala ca. 420€ na
mesec. 

https://www.flatio.com/


STROŠKI

- Javni prevoz je poceni in dobro funkcionira. Za 3 mesece sem dala ca. 
50€ (brez študentskega popusta).

- Prehrana: cena hrane v trgovinah je podobna kot pri nas. Večinoma
sem kupovala v Albertu, na voljo je tudi Lidl, Kaufland, Billa, idr. Hrana
v restavracijah je po mojih izkušnjah cenejša in boljša kot pri nas.

- V raznih muzejih in na prireditvah lahko uporabiš študentsko izkaznico
in dobiš popust.



Obštudijska dejavnost

- Družabno življenje: Kot študent na Erasmus praksi si bolj prepuščen
samemu sebi. Si predstavljam, da je na izmenjavi veliko lažje. 
Večinoma sem se družila s sodelavci na kliniki in cimri. Žal je bilo
zaradi Covid omejitev veliko stvari zaprtih.

- Potovanja: jaz sem bila z avtom, tako da nisem imela težav s 
potovanjem po državi. Menda so povezave med mesti kar se tiče
javnega prometa zelo dobre in tudi poceni.



ZAKAJ V TO 
DRŽAVO/REGIJO (oz. 
na izbrano institucijo)

Všeč so mi druge slovanske države in o 
Brnu sem slišala veliko dobrega od drugih 
študentov. Kliniko sem našla sama in ker so 
mi odpisali zelo hitro, se mi ni bilo treba 
preveč dolgo odločati. 

Izkušnja je bila super. Vsi veterinarji in ostali 
zaposleni so bili izjemno prijazni in so se 
trudili, da sem čimveč razumela. Edina 
slaba stran je to, da res redkokdo govori 
dobro angleško. Prvih nekaj tednov je bilo 
težko, potem pa sem se navadila in sem že 
sama razumela večino. Veliko sem se 
naučila in tudi veliko sem jim lahko 
pomagala. Nisem samo stala v kotu, kot se 
pogosto zgodi pri nas. :P



SPECIFIKE 
DRŽAVE/REGIJE
Brno je zelo podobno Ljubljani – mesto podobne
velikosti z gradom na hribčku, reko, ki teče čez in 
podobno arhitekturo. Ni zelo turistično mesto, kar
je bilo meni osebno všeč, se pa tja vsako leto preseli
veliko tujih študentov. Hrana je odlična, kava pa še 
boljša. Veliko je parkov in gozdnih površin.

Domačini so večinoma prijazni, ampak znajo zelo
slabo angleško. Več dosežeš, če govoriš slovensko
ali pa če se naučiš osnove češčine. Fraza ‘’Do you 
speak English?’’ v nekaterih Čehih vzbudi pravi strah
in se te poskusijo čimprej rešiti. V vsakdanjem
življenju ni to nič takega, ampak če rabiš kaj nujnega
urediti, je pa kar težko. V tem primeru priporočam, 
da se vključiš v kakšno facebook skupino, npr. 
Foreigners in Brno.



Uporabne spletne strani

• Skupine na Facebooku kot so: Foreigners in Brno, Erasmus Brno, Flats 
Brno.

• https://brnodaily.com/ novice  v angleščini.

• Iskanje nastanitve: https://www.bravis.cz/en/flats-for-rent ; 
https://www.sreality.cz/en/search/to-rent/apartments/brno ; 
https://www.flatio.com/

• Aplikacija DPMBinfo za prihode avtobusov in tramvajev.

• Aplikacija Mapy.cz za zemljevide (včasih bolje kot Google maps).

• Google lens za prevajanje menijev v restavracijah ;) 

https://brnodaily.com/
https://www.bravis.cz/en/flats-for-rent
https://www.sreality.cz/en/search/to-rent/apartments/brno
https://www.flatio.com/

