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ČEŠKA REPUBLIKA - PRAGA
❖Moj opis: velika različica LJUBLJANE!

❖Cene, življenski stil, klima, arhitektura mesta – vse primerljivo z Ljubljano!

❖Razdeljena na distrikte, klinika se nahaja v Pragi 17 – od centra mesta s tramvajem in avtobusno 
linijo oddaljena približno 30 min. 



VETINO JAGGY PRAHA

❖Uradno gre za veterinarsko bolnico.

❖Obstajata dve Vetino Jaggy kliniki, ena je v Pragi ena v Brnu  - možna izmenjava na obeh 
institucijah.

❖Klinika za mesojede – psi, mačke in občasno dihurji.

❖Referenčna klinika Prage, Češke in srednje Evrope – predvsem za nevrološke paciente.

❖Specializirana za NEVROLOGIJO – po moji oceni je cca. 60-75% dnevnih pacientov tam 
nevroloških, ostalo je mešana klinična praksa mesojedov.

❖Na tej kliniki je precej Erasmus študentov in čeških študentov na praksi – temu je klinika tudi 
prilagojena.



VETINO JAGGY PRAHA
❖ Sodobna opremeljenost klinike.

❖CT, MRI, RTG, ULTRAZVOK, HIDROTERAPIJA, ogromni stacionar za živali...



KAKO BO POTEKALO TVOJE DELO?
❖ 40ur/teden.

❖Dan se začne ob 8:00 z enourno vizito (ANG ali CZ- po dogovoru).

❖Organizacija urnika po želji.

❖Moj urnik: Pon-Petek od 8:00 do cca. 16:00/ 17:00; takrat naročeni pacienti in operacije.

❖Popoldan in med vikendi na kliniki niso naročeni pacienti,sprejem in operacije le urgentnih primerov.

❖Opozovanje sprejemanja pacientov, pomoč pri anesteziji živali,opazovanje in asisitiranje pri 
operacijah...  

❖Veliko je odvisno od tebe in tvoje zagnanosti!! 



POMOČ ŠTUDENTOV
❖Mentor in direktor klinike: MVDr. Vojtěch Novák, CertVA – anesteziolog in kardiolog

❖Z njim se dogovoriš za prakso, nastanitev in zmeniš, kako bo potekalo delo in je na voljo za 
kakršnakoli vprašanja in pomoč.

❖Ostali del ekipe: https://www.jaggypraha.cz/nas-tym/

https://www.jaggypraha.cz/nas-tym/


UČENJE JEZIKA
❖ Ob začetku izmenjave možna izbira češčine kot OLS jezika  - spletno jezikovno učenje in 
preverjanje pred začetkom in po koncu izmenjave.

❖Veliko brezplačnih YOUTUBE kanalov, za učenje češčine.

❖Vsi veterinarji na kliniki in večina veterinarskih sester je angleško govorečih in s tabo govorijo 
angleško. 

❖Znanje češčine za izmenjavo torej ni ključno!



NASTANITEV

❖Nastavitev možna na kliniki – cena 120eur/teden; na voljo sobe za študente, kuhinja, kopalnica...

❖Življenje samostojno z ostalimi Erasmus študenti v študentskih domovih ali v zasebnih nastanitvah.

❖Ogromno skupin na Facebooku – vsako leto Erasmus skupina, kjer veliko študentov išče cimre za 
stanovanja (Letošnja: Erasmus in Prague 2021-2022).

❖Ostale FB skupine:  PRAGUE Accommodation: ROOMS and FLATS for rent, Flat Rent Prague (no agency 
fees), Spolubydlení Praha / bydlení, pronájem, podnájem, bydlení PRAHA / spolubydlení, pronájem a 
prodej ...

❖Cene nastanitev primerljive z cenami nastanitve v Ljubljani. 

❖Sama sem se odločila za zasebno nastanitev, saj sem v Prago prišla s fantom.

https://www.facebook.com/groups/347362966919994/


PREVOZ 

❖Javni prevoz:

❖Odličen javni prevoz - z nakupom DPP karte dobiš dovoljenje za uporabo vseh načinov prevoza 
znotraj mesta – tramvaj/avtobus/metro in vlak.

❖ Več informacij in cene: https://www.dpp.cz/,  https://www.dpp.cz/jizdne/cenik-jizdneho#1-1

❖Mednarodni prevoz: 

❖Flixbus – cca. 8h vožnja do Ljubljane, cena okoli 50 eur v eno smer.

❖Letalo – cene letalskih kart nihajo od 20- 150 eur/smer.

❖Če si narediš ESN kartico – pokrita cena prtljage za 4 lete! https://esncard.org/

https://www.dpp.cz/
https://www.dpp.cz/jizdne/cenik-jizdneho#1-1
https://esncard.org/


PREHRANA v Pragi
❖Ogromna ponudba vseh vrst svetovne kuhinje. 

❖Študentskih bonov ni!

❖Cena hrane v trgovini in v restavracijah: nekoliko nižja ali pa enaka kot v Sloveniji.

❖WOLT dostava in ostali ponudniki.

❖Trgovine: Albert, Tesco, Lidl,...



Zakaj na Vetino Jaggy Praha?
❖ Ker so študentje Erasmusa in ostalih praks pri njih zelo dobrodošli.

❖ Angleško govoreči veterinarji.

❖Referenčna klinika, vsak dan veliko zanimivih pacientov.

❖Če te zanima nevrologija mesojedov je to absolutno klinika zate.

❖Čudovito mesto, nedaleč od Slovenije.



Nadja Stepan, študentka absolventka 6. letnika

Kontakt: FB ali stepan.nadja@gmail.com


