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Text zprávy: 

 
V Severní Makedonii jsme byli po dobu devíti týdnů. Ubytováni jsme byli na kolejích Goce 
Delcev, které jsou největší v celé zemi. Koleje prošly nedávno rekonstrukcí a jedná se o 
velmi příjemné ubytování. Pokud někomu bývá častěji zima, doporučuji vzít si s sebou 
deku či peřinu navíc. V některé dny byla pod jejich přikrývkami docela zima. Strava je 
zajištěna v přilehlé jídelně, kde dělají jídlo celkem chutné. Po delší době ovšem rádi 
uvítáte změnu, jelikož se zde točí přibližně 10 jídel dokola. Pití zajištěno není a pít vodu 
z kohoutku moc nedoporučuji. Na kolejích je vcelku dobře fungující Wifi. Ubytování i 
stravu nám plně hradilo makedonské ministerstvo školství.  
 
Naše studium probíhalo na fakultě Designu interiéru a technologie nábytku na univerzitě 
svatých Cyrila a Metoděje v Skopje. Fakulta je malá a celkově na ni dochází cirka 150 
studentů. Vedení fakulty a vyučující jsou velmi vstřícní a snaží se se vším pomoc. Účelem 
naší návštěvy bylo bližší poznání a následná rešerše balkánských poměrů v lesnictví a 
dřevozpracujícím průmyslu se zaměřením na primární zpracování dřeva. V rámci naší 
práce jsme navštívili několik dřevozpracujících podniků a pil, s čímž nám velmi pomohl 
profesor fakulty.  
 
Co se týče informací před odjezdem, tak zde myslím, že není třeba žádných zvláštních 
věcí.  Cestovní pojištění a pojištění v rámci školy považuji za povinnost. Víza nejsou 
potřeba pro dobu pobytu kratší než tři měsíce. Makedonie není v EU a tak je potřeba mít 
platný cestovní pas. V rámci Covid-19 je velmi dobré být očkován nebo počítat s velkým 
prodražením pobytu, jelikož testy jsou v Makedonii velmi drahé.  
 
Co se týče financí, v rámci školného nám bylo slíbeno 70 Eur/měsíc. Ovšem smlouvy 
k podpisu školného makedonští pracovníci připravili až v 7 týdnu pobytu a peníze nám 
nepřišli ani po ukončení pobytu (zatím). Nutno tedy počítat s dostatkem svých financí. 
Jinak ceny potravin, nápojů a veškerého sortimentu jsou levnější nežli v ČR. Měnou je zde 
Makedonský denár, který si můžete vybrat z bankomatu nebo vyměnit ve směnárně za 
velmi dobrý kurz a bez dalších poplatků.  
 
K trávení volného času je zde spousty možností, kromě poznávání makedonské 
metropole, jsme spoustu času trávili například na horách a v místní přírodě, která 
v některých případech připomínala naprostou divočinu. V rámci pobytu jsme navštívili 
pohoří Jakupica, Jablanica, Baba, Galičica a Vodno. Kromě toho lze navštívit pohoří Šar, 
Korab či Kožuf. Ovšem nutno počítat, že již na začátku října zde může nasněžit vysoká 
sněhová pokrývka, jako v našem případě. Jiné sportovní aktivity mohou být běh, kolo či 
inline bruslení kolem řeky Vardar nebo plavání v místním A1 bazénu.  
 
 
Největšími problémy kromě podpisu a finančního plnění smluv ze strany makedonského 
ministerstva byla například obtížnost vyřízení celého pobytu a jednání s pracovníky 
ministerstva na makedonské straně. Kromě toho jsme největší problémy zaznamenali při 
pokusech o cestování po Makedonii, jelikož zde téměř neexistují jízdní řády a 
pravidelnost linek.  
 



   
Mezi rady bych určitě zařadil, naučení několika základních slovíček, jelikož z počátku pobytu 
nás několik číšníků či prodejců vstupenek a různých záležitostí okradlo, jelikož věděli, že 
nejsme místní. V průběhu studia, když jsme pak již skoro plynně hovořili makedonsky, se 
nám toto již nestávalo. Také si určitě neberte příliš velké množství kosmetických výrobků a 
podobných věcí, jelikož téměř vše zde lze sehnat za menší peníze než u nás a ve stejné 
kvalitě. 
 
 
Celkově pak musím náš pobyt hodnotit pouze kladně, jelikož se jednalo o náš první delší 
pobyt mimo ČR a i přes některé nepříjemné situace se jednalo o velmi dobré zkušenosti do 
budoucna. Na pobytu nás velmi uchvátila makedonská krajina a proto mohu říci, že se sem 
jednou určitě vrátím. Pobyt v Severní Makedonii určitě doporučuji. Osobně jsem Makedonií 
a Balkánem tak uchvácen, že již plánuji navštívení dalších zemí Balkánu.     

 
 


