
VETUNI Brno –
klinika za konje



Splošno
Brno je drugo največje mesto na Češkem, precej spominja na Ljubljano. 

Ni preveč turistično mesto, veliko ljudi ne govori angleško, kar lahko včasih oteži in 
podaljša komunikacijo. Včasih je bolje, če govoriš kar po slovensko ali pa si pomagaš s 
prevajalnikom. Vsi so zelo prijazni in na koncu se vse zmeni 

Klinika za konje na VETUNI Brno dela 24/7. 

Na kliniki imajo dva hleva (skupaj 40 boksov) + 1 izolacijski boks, 
2 ambulanti, 2 kirurški dvorani, zobna ambulanta

Na kliniki je še soba za študente z omaricami, 
nekaj osnovnimi kuhinjskimi pripomočki in pogradom. 



Klinika za konje
Kot študent si vključen v vsakodnevne dejavnosti na kliniki: jutranja kontrola 
pacientov, vizita, jutranje in večerne terapije, sodelovanje pri endoskopijah, 
rentgenskem slikanju, UZ pregledih, diagnostiki šepanja, dentalnih in kirurških 
posegih, androloški pregledi, reprodukcija…

Načeloma je praksa odvisna od vsakega posameznika, njegove želje in motivacije. Če 
želiš, se lahko naučiš ogromno, na kliniki si vedno dobrodošel. Lahko se priključiš tudi 
študentom tehnikom v nočnih izmenah. 

Če želiš lahko napišeš svojo telefonsko številko, da te pokličejo za urgence, vendar je 
po navadi število študentov na kliniki tako veliko, da ne pokličejo. Če želiš biti prisoten 
pri urgencah, je zato bolje če si na kliniki. 



Nastanitev 
Kaunicovy student dormitories

Dvoposteljna soba, apartma za 4

Cca. 4200 czk (165€) /mesec

Lep 20 minuten sprehod do fakultete 
ali avtobus



Stroški 
Nastanitev: Kaunicovy student dormitories cca. 165€/mesec

Javni prevoz je poceni, jaz osebno nisem kupila mesečne karte, ker sem hodila do 
fakultete peš. Karte sem kupovala posamično po potrebi (vozovnica za 15 min vožnje 
= 20 czk (prib.0,80€))

Prehrana: cene podobne kot pri nas (Albert, Billa, Lidl, Tesco…)



Obštudijska dejavnost
Zaradi bivanja v študentskem domu, je vključitev in 
spoznavanje ljudi precej lahko. Tudi zato ker je Brno 
študentsko mesto z veliko študentov, zelo hitro 
najdeš družbo, prav tako je veliko družabnih 
aktivnosti.

Buddy program na fakulteti

Erasmus koordinator Lenka Minarikova vsak mesec 
pripravi word dokument z dogajanji in koristnimi 
informaciji za prihajajoči mesec

https://www.gotobrno.cz/en/



Zakaj na Češko?
Pridobitev praktičnih izkušenj 

Veliko število kliničnih primerov

Spoznavanje novih ljudi

Življenje v tujini

Učenje tujih jezikov

Pivo 



Uporabne spletne strani, kontakt
https://www.vfu.cz/cz/erasmus-for-incomers

https://www.gotobrno.cz/en/

Moj kontakt: Ajda Koračin - ajda.koracin@gmail.com


