
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa zo študijného pobytu 
Pavol Podstrelený 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Osobné údaje 
 
Meno: Pavol Podstrelený 
Email: palo.podstreleny@gmail.com 
Odbor: AI3, 3.ročník 
Dĺžka pobytu: cca 5 mesiacov 
Vysielajúca univerzita: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 
Kontaktná osoba: Monika Hebková, monika.hebkova@uhk.cz  
Príjimacia univerzita: National Taiwan University of Science and Technology 
Kontaktná osoba: Irene Ho, irene72@mail.ntust.edu.tw 
 
Zdravotná prehliadka 
Pred odjazdom na Taiwan je potrebné zariadiť veľa formalít. Jeden z prvých krokov je 
vyplnenie prihlášky a napísanie motivačného listu v anglickom jazyku. Ďalej je nutné 
podstúpiť zdravotnú prehliadku, ktorá zahrňuje testy na HIV, syfilis a TBC. Jedná sa o krátky 
formulár, ktorý vám po testoch vyplní doktor. Zdravotnú prehliadku som absolvoval na 
Slovensku, ale je možné si dohodnúť prehliadku aj v centru pre očkovanie a cestovnú 
medicínu vo FNHK.  
 
Očkovanie 
Ďalší krok je očkovanie. Je dobré si dohodnúť očkovanie vo FNHK hneď, ako budete vedieť 
že vás prijali na univerzitu. Je nutné podstúpiť veľa očkovaní, medzi ktorými býva väčšinou 
týždenný časový rozostup. NTUST vyžaduje očkovanie proti žĺtačke typu A,B, brušnému 
týfusu a meningokoku. Lekár vám určite poradí a doporučí ďalšie očkovania. 
 
 
Letenky 
Letenky sme si zariadili sami: Praha → Amsterdam → Taipei, Taipei → Amsterdam → 
Praha 
Táto spiatočná letenka stála 18 329 CZK 
 
Poistenie 
Cestovanie poistenie muselo spĺňať presne stanovené limity univerzitou. Poistenie ma vyšlo 
na cca 4000 CZK 
 
Vízum 
Vízum nie je potrebné vybavovať pokiaľ s istotou viete, že z Taiwanu v priebehu 90 dňoch 
niekam odletíte. Po návrate do krajiny máte nový 90 dní. V mojom prípade som si  “Visitor 
visa” vybavoval v Bratislave. Vízum stálo v prepočte oko 2200 CZK. Na Slovensku mi udelili 
vízum na 90 dní. 
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Po 90 dňoch som si predĺžil vízum v Taipei. Predĺženie vám zaberie pár hodín. Stačí zájsť 
na študijné oddelenie na univerzite, kde vám povedia potrebné informácie a vysvetlia vám 
podrobný postup ako všetko funguje a kde si vízum predĺžite. 
 
Štúdium 
Po prílete na Taiwan študentov čaká orientační týždeň. V prvý deň orientačného týždňa sme 
sa stretli na prezentácií, kde sme sa dozvedeli veľa dôležitých informácií o škole. Neskôr nás 
previedli campusom a ukázali všetko podstatné. V ďalšie dni študentská organizácia AIA 
organizovala rôzne zoznamovacie aktivity pre zahraničných študentov. Odporúčam sa 
zúčastniť týchto aktivít. Spoznáte veľa zaujímavých ľudí. AIA vám taktiež pridelí “budíka”, 
ktorý vám pomôže, keď narazíte na problém. Mne osobne pomohol vo veľa situáciách. 
 
Pre splnenie výmenného pobytu som musel splniť najmenej 3 predmety (športová aktivita sa 
nepočíta). Je lepšie si zapísať viac predmetov pre prípad, že sa vám dáky predmety 
nepodarí dokončiť. V prvých dvoch týždňoch školy máte možnosť si predmety zapísať a 
odpísať. Odporúčam si dávať pozor na konečný dátum odpísania predmetu. Ja som si týmto 
spôsobom nestihol odpísať predmet. 
 
Basic English Writing in Science and Technology 
Jeden z najľahších predmetov, čo som absolvoval. Predmet sa zaoberal písaním vedeckých 
článkov v angličtine a viedol ho profesor z Ameriky. Tento predmet bol ohodnotený 
1kreditom = 1 hodina týždenne. Prvé týždne sme opakovali základnú anglickú gramatiku a 
neskôr sme sa ponorili do zásad písania kvalitných vedecký článkov. Pre absolvovanie 
predmetu sme museli napísať 2 testy nad požadovanú minimálnu hranicu. Profesor podával 
informácie zaujímavou a motivačnou formou. Určite odporúčam absolvovať tento predmet. 
 
Digital Wireless Communications and Networks 
Tento predmet patril k jedným z najviac časovo náročných predmetov. Predmet sa zaoberal 
bezdrôtovou komunikáciou a sieťami. Časová náročnosť bola 3hodiny týždenne = 3 kredity. 
Prvé hodiny sme mali rekapituláciu štatistiky, ktorú sme neskôr využívali pri riešení úloh. Pre 
splnenie predmetu sme museli napísať 2 testy a vytvoriť prezentáciu v skupinách, ktorá sa 
zaoberala aktuálnou problematikou vo wireless networks. Na každý test sme mali 3 hodiny. 
Za tieto 3 hodiny sme mali napísať všetko čo vieme o daných témach.  
 
Mandarin Chinese Practical (level 1) 
Tento predmet mi osobne zabral najviac času. Predmet vyučovala sympatická učiteľka, ktorá 
nás chcela naučiť čo najviac za toto krátke obdobie. Na predmet sme sa museli pripravovať 
každý týždeň. Každú hodinu sme mali testy, ktoré sa počítali do konečnej známky. Na každý 
týždeň nám zadala 1-2 kapitoly, ktoré sme si mali doma prejsť a na hodine sme sa venovali 
rekapituláciou týchto kapitol, kde si overovala našu prípravu. Časová náročnosť predmetu 
bola 3 hodiny. Pri zápisu tohto predmetu sme nevedeli, že existuje ešte Mandarin Chinese 
pre úplných začiatočníkov. Pokiaľ nechcete stráviť veľa času nad Čínštinou, odporúčam 
vybrať túto ľahšiu úroveň. 
 
 
 



 
 
 
Software-Defined Networking and Network Function Virtualization 
Jeden zo zaujímavejších predmetov. Predmet sa zaoberal hlavne softwarovo definovanými 
sieťami. Každú hodinu nám profesor predstavil vedecký článok a do nasledujúcej hodiny 
sme museli napísať komentár k článku. Tento predmet nemal žiaden test. Hodnotenie 
pozostávalo z komentárov, prezentácie a projektu v programu mininet. Téma projektu sme si 
mohli zvoliť sami, alebo vybrať zo zadaných tém. Hodiny mali prebiehať len v angličtine, no 
kvôli veľkému záujmu domácich študentov profesor prednášal v oboch jazykoch. Predmet 
bolo ohodnotený 3 kreditmi.  
 
Wireless Communications 
Tento predmet som navštívil jeden krát a rozhodol som sa ho odpísať.  
 
Ubytovanie 
V dobe nášho pobytu univerzita prerábala koleje pre zahraničných študentov a ubytovanie 
sme si hľadali sami. Prvé ubytovanie sme našli cez airbnb v blízkosti centra. Platili sme 
okolo 12000 TWD mesačne (8500 CZK) na osobu. Neskôr sme sa museli nájsť ďalšie 
ubytovanie, pretože majiteľka predávala byt. Našli sme lepšiu variantu za menšie peniaze. 
Apartmán sa nachádzal ďalej od centra, no v krajšom prostredí. Za tento apartmán sme 
platili 10 000 TWD mesačne na osobu.  
 
Strava 
Stravovať sme sa chodili do školských jedální a na night market, ktorý sme mali pár sekúnd 
od nášho apartmánu. Okrem toho sme sa spoliehali na naše kuchárske zručnosti. 
 
Doprava 
V Taipei sa dá skoro všade dostať metrom. Pokiaľ máte problém s metrom, tak funguje 
autobusová doprava. Pri nástupe do školy dostanete študentskú kartu, ktorá slúži ako čipová 
karta na zakúpenie lístkov v metre, MHD ale na zapožičanie bicykla (Ubike). Na túto kartu sa 
dá vložiť kredit skoro v každom obchode.  
 
Internet 
Internet sme mali zahrnutý v cene ubytovanie. Školský areál ponúkal Wifi do ktorej ste sa 
mohli prihlásiť údajmi, ktoré ste dostali pri zápise na univerzite.  
 
Práca 
Pokiaľ máte “Visitor visa” je nelegálne na Taiwane pracovať. 
 
Náklady 
Moje celkové náklady na pobyt sa pochybovali okolo 150000 CZK. Tieto výdaje z časti 
pokrylo štipendium vo výške 59 500 CZK. Zbytok výdajov som si hradil sám s pomocou 
rodičov.  
 



Celková skúsenosť 
Nedá sa opísať slovami, koľko zážitkov a skúseností mi toto štúdium prinieslo. Spoznal som 
odlišnú kultúru, skvelých ľudí a neľutujem ani sekundu strávenú na Taiwane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


