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Vitaj medzi nami v AFS! Máme radosť, že si sa rozhodol práve pre našu organizáciu! 
Nasledujúce informácie sme pripravili preto, aby si sa mohol lepšie pripraviť na dlho-

dobý pobyt v zahraničí. 

 
 

Čo je AFS? 
 

AFS je najväčšia komunitne založená dobrovoľnícka organizácia svojho druhu na sve-

te. Cieľom tejto neziskovej, politicky ani nábožensky neangažovanej organizácie je 
poskytnutie  medzikultúrnej vzdelávacej príležitosti, pomáhať ľuďom rozvíjať schop-

nosti, získavať znalosti a osvojovať si postoje potrebné pre tvorivý a harmonický ži-
vot v súčasnom multikultúrnom a vzájomne prepojenom svete. V rámci našej siete, 
tvorenej národnými kanceláriami so zamestnancami AFS a vyškolenými dobrovoľ-

níkmi, prebiehajú výmeny študentov vo veku 15-18 rokov vo viac ako 60 krajinách 
celého sveta. Od roku 1947 poznalo svet za hranicami svojej krajiny prostredníctvom 

ročného, polročného alebo trojmesačného AFS programu  stráveného v hostiteľskej 
rodine, dochádzke do miestnej školy a zapojenia do hostiteľskej komunity približne 
300 000 študentov. Československá republika sa zúčastnila hneď prvého povojnové-

ho programu AFS v roku 1947. Vzápätí však bola činnosť AFS u nás z politických dô-
vodov na dlhé roky prerušená a k jej obnoveniu prišlo až v roku 1990. Odvtedy sa 

u nás postupne rozvíja základňa dobrovoľníkov, z ktorých väčšina je z radov absol-
ventov programu. 
 

 

Tvoje prvé dni 
 

Po príchode do tvojej hostiteľskej krajiny pôjdeš hneď po prílete alebo po sústredení 
do miesta, kde stráviš svoj AFS program.  

V tejto kapitole sa ti budeme snažiť zodpovedať na otázky, ktoré by ťa mohli zaují-
mať a ktoré súvisia s tvojimi prvými dňami v zahraničí: 

• Bude ma niekto čakať na letisku? 
Áno. Personál alebo dobrovoľníci AFS ťa privítajú na letisku a odprevadia ťa 
k ďalšiemu spoju, ktorým sa dostaneš na miesto sústredenia. V prípade, že 

sústredenie sa koná neskôr, pôjdeš najprv k svojej hostiteľskej rodiny, 
ktorá ťa môže prísť čakať rovno na letisko, alebo na iné dohodnuté miesto.  

• Čo je sústredenie 
Je to nielen zábava, ale predovšetkým užitočná akcia, ktorá ti umožní 
stretnúť sa s ostatnými študentmi umiestnenými v tom istom regióne. 

Vďaka dobrovoľníkom a zamestnancom AFS sa na sústredení dozvieš dôle-
žité informácie o kultúre, zvykoch a živote v tvojej hostiteľskej krajine. 

Popríchodové sústredenie ti ponúka možnosť pýtať sa na všetko, čo ťa zau-
jíma a dozvedieť sa viac o tvojej rodine, škole a komunite. 

• Budem v priebehu roka v kontakte s AFS? 

Samozrejme. Dobrovoľníci sú vlastne spojníkom medzi tebou a AFS. Títo 
dobrovoľníci vo väčšine krajín tvoria miestne skupiny, z ktorých každá po-

skytuje svojím študentom a ich hostiteľským rodinám potrebnú podporu. 
Keď máš ty alebo tvoja rodina nejaký problém, s ktorým si nevieš rady, je 
po ruke kontaktná osoba AFS, ktorá  pomôže situáciu vyriešiť. Kontaktná 

osoba je v spojení s kanceláriou AFS, a konzultuje s ňou väčšinu dôležitých 
vecí. Ak sa jedná o vážnejší problém, zapojí sa do riešenia problému aj 
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zamestnanec AFS, ktorý má na starosti hosťovaných študentov a informuje 
tvoju rodinu.  
V priebehu programu AFS pripravia miestni dobrovoľníci rôzne aktivity, 

ktoré ti pomôžu rýchlejšie sa prispôsobiť v novom prostredí a kultúre. 
 

 

Tvoja hostiteľská rodina 
 

Typy hostiteľských rodín: 
• Permanent/Permanentná – rodina, ktorá si zvolila hosťovať študenta na 

celú dobu jeho programu 
• Temporary/Dočasná – hostiteľská rodina, ktorá môže hosťovať študenta 

len na určitú dobu. Najčastejšie ide o 2 – 3 mesiace. Po tomto čase sa štu-

dent premiestni do rodiny, ktorá ho bude hosťovať do konca programu. 
• Welcome family/Uvítacia – umiestnenie v tejto rodine je len na krátku 

dobu. Môže sa stať, že rodina, ktorá si ťa vybrala, môže mať dlhodobo 
naplánovanú dovolenku práve v čase tvojho príchodu na program. V tomto 
prípade budeš umiestnený do tzv. welcome family/uvítacie rodina. Väčši-

nou sú to dobrovoľníci AFS.  
 

Každý študent, ktorý bol prijatý na program, musí dostať informácie o umiestnení 
v hostiteľskej rodine pred odletom na program. 
 

Tvoja hostiteľská rodina bude určite iná ako tvoja vlastná a tiež iná ako hostiteľské 
rodiny ostatných študentov AFS. Vzťah medzi tebou a hostiteľskou rodinou bude tiež 

jedinečný. Napriek tomu existujú veci spoločné pre všetky AFS rodiny. Tvoja ako aj 
každá iná AFS hostiteľská rodina nemá z hosťovania žiaden zárobok. Všetky financie 
investované do teba sú preto, že chcú, aby si sa stal členom ich rodiny. Ako člen sa 

budeš podieľať na domácej pohode, ale tiež na práci a povinnostiach, ktoré z toho 
vyplývajú. Preto by si sa mal hneď po príchode do nového domova so svojou hosti-

teľskou rodinou porozprávať o rôznych zvykoch a pravidlách. Niektoré rodiny majú 
pripravené pravidlá pre nimi hosteného študenta hneď po príchode do ich domova. 
Neber to negatívne, skôr naopak, tebe to len uľahčí budúce fungovanie v novej rodi-

ne a predíde sa možným nedorozumenia. Je tvojou povinnosťou rešpektovať rodinné 
pravidlá. Zisti si ich, prediskutuj všetko čomu nerozumieš. Nenechávaj žiadne otázky 

na inokedy. Keď sa budeš v niečom rozhodovať, budeš musieť vždy vziať do úvahy 
svoju hostiteľskú rodinu. Prípady, kedy vznikli nejaké nedorozumenia medzi študen-
tom a rodinou, boli väčšinou z dôvodu, že pravidlá a očakávania neboli dostatočne 

vysvetlené a dodržiavané. Hostiteľská rodina je pre teba predovšetkým zdroj pomoci. 
Práve ona bude vedieť ako sa čo robí v tvojej komunite a v škole, môže ti vysvetliť 

mnoho vecí. Daj im možnosť pomôcť ti. Nezabudni, že vždy je lepšie pýtať si dovole-
nie ako len oznámiť rodine svoje plány. 

 
 

Adaptácia v rodine 
 

Aj keď budeš mať ku všetkému pozitívny a otvorený prístup, nevyhneš sa ani ty, ani 
tvoja rodina tomu, že sa budete musieť jeden druhému viac alebo menej prispôsobiť. 

Už len tvoja prítomnosť v rodine znamená nový element, čo prevažne prináša zmeny 
do vzťahov medzi jej jednotlivými členmi. Tieto zmeny väčšinou prebiehajú hladko, 
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ale niekedy môžeš mať pocit, že niečo nie je v poriadku. Možno nebudeš presne chá-
pať čo sa deje a tvoja rodina tiež nie. Ale pamätaj si, že jediný spôsob riešenia ta-
kých vecí je hovoriť si o nich. Pohovor si s osobou, ktorej sa to týka, alebo 

s niektorou inou osobou z rodiny. Snaž sa nájsť príčinu nedorozumenia a vysvetliť, 
ako sa cítiš a prečo. Priamy prístup je obyčajne najefektívnejší, hoci sa môže zdať zo 

začiatku ťažký. 
 
Mnoho študentov očakáva, že ich hosťujúci brat alebo sestra sa stane ich blízkym 

priateľom. K tomu vzťahu nemusí nutne prísť. Napríklad preto, že súrodenec je o 
dosť mladší alebo starší ako sám študent. Podobne to môže byť aj medzi súrodenca-

mi vrstovníkmi. Tvoj hosťujúci brat alebo sestra môžu mať úplne odlišné názory 
a záujmy ako máš ty. Mal by si byť pripravený na to, vytvárať si vlastné priateľstvá 
a venovať sa vlastným záujmom bez toho, že by si sa nutne delil o všetky svoje ná-

zory so súrodencami. Obaja budete musieť vyvinúť snahu a možno urobiť niektoré 
kompromisy, aby ste mohli bez problémov vychádzať tak, aby sa ani jeden z vás ne-

cítil nútený byť takým, akým v skutočnosti nie je. Pokiaľ sa ti zdá, že tvoj problém 
nedokážeš zvládnuť v rámci svojej rodiny, alebo máš pocit, že problém je veľmi 
osobný, aby si sa s ním zveril rodine, je na čase prehovoriť si s dobrovoľníkom AFS, 

tzv. kontaktnou osobou. Je dobré, keď si s touto osobou vytvoríš vzťah už na začiat-
ku tvojho pobytu v hostiteľskej rodine. Akonáhle vzniknú nejaké problémy, bude pre 

teba dôležité, aby si sa mal komu zdôveriť a naopak, mal od koho dostať radu, čo 
robiť. Keď budeš svoje pocity potláčať v sebe, len to problém predĺži a zhorší, čo nie 

je voči tebe a rodine fér. Dobrovoľníci sú tu preto, aby ti poskytli pomoc v dobrých 
časoch, ale hlavne v tých zložitejších. 
Niekedy však nie je v silách človeka ani zvonka, aby sa daný problém vyriešil. Potom 

môže kancelária AFS prísť k rozhodnutiu, že najlepším riešením je zmena rodiny. Ta-
ké rozhodnutie  je urobené samozrejme až po prediskutovaní situácie ako so študen-

tom tak s jeho hostiteľskou rodinou a býva až posledným spôsobom riešenia problé-
mu medzi študentom a hostiteľskou rodinou po tom, čo boli vyčerpané ostatné mož-
nosti. Zmena rodiny je prirodzene vážna vec a nemala by byť zľahčovaná. Na druhej 

strane je tvoja spokojnosť v rodine tým najdôležitejším a program AFS nemá byť 
žiadnou skúškou odolnosti. Je dôležité vedieť, že pokiaľ čas ani snaha neprináša štu-

dentovi a hostiteľskej rodine vzťah, ktorý očakávali, vôbec neznamená, že tu niekto 
zlyhal. Znamená to len, že ľudia, ktorých sa situácia týka majú iné potreby 
a očakávania, ktoré nemôžu byť behom krátkeho programu AFS naplnené. Mnoho 

AFS študentov a bývalých hostiteľských rodín dokonca po zmene zistí, že sa z nich 
stali lepší priatelia, než predtým. 

 
 

Čo by si mal vedieť 
 

 

Hygiena 
 

Keď prídeš do nového domova, v kúpeľni môžu byť niektoré zariadenia, ktoré si ni-
kdy predtým nevidel a tiež nevieš, ako sa s nimi zaobchádza. Požiadaj svoju hostiteľ-

skú rodinu, aby ti ukázala ako fungujú. Tu prinášame pár praktických rád:   
• Všímaj si, či býva zvykom sprchovať sa každý deň, viac krát za deň 

a používať deodorant. Vo väčšine krajín je pre okolie pohoršujúci pach po-

tu. 



 
 
      
 
 

6   
  Copyright © 2021 AFS-SVK 
 

• Vo väčšine rodín sa zatvárajú alebo zamykajú dvere, keď sa ide do kúpeľ-
ne. 

• Ak sa delíš o kúpeľňu aj s ostatnými členmi hostiteľskej rodiny, nie je 

vhodné tráviť v kúpeľni príliš dlhú dobu, hlavne ráno. Nezabúdaj, že nie si 
v dome sám a ostatní sa tiež ponáhľajú do školy a do práce. 

V niektorých krajinách či oblastiach je voda vzácnejšia a jej čerpanie je preto obme-
dzenejšie, ako si možno zvyknutý. Na väčšine miest sa za vodu platí, nie je zadarmo. 
Z toho dôvodu môže byť tvoja rodina v tomto ohľade šetrnejšia a dlhé horúce sprchy 

môžu považovať za plytvanie. 
 

 

Pranie bielizne 
 
Rovnako ako u nás, aj v zahraničí sú zvyky každej rodiny iné. Niekde si každý člen 

perie špinavú bielizeň sám, niekde sa perie hromadne, napr. raz týždenne. Väčšina 
rodín má vlastnú práčku a možno aj sušičku. Ak nie, chodia do najbližšej práčovne. 
Spýtaj sa preto rodiny, ako sa obsluhuje práčka a sušička, je totiž možné, že si bu-

deš prať sám. 
 

 

Stolovanie 
 
Spôsoby stolovania sú v každej kultúre iné. Neodsudzuj nič, čo je v našej kultúre 

„neslušné“. Je to proste len iné. Samozrejme môže to byť jedlo, ktoré ti nebude zo 
začiatku chutiť, ale všetci študenti si behom svojho AFS programu v zahraničí zvyknú 
na miestnu kuchyňu. V niektorých rodinách je zvykom posielať jedlo okolo stola, 

niekde už dostaneš tanier s naloženou porciou. „Ďakujem“ a „prosím“ sa však bežne 
používa všade. Pokiaľ na toto zabudneš, je to nielen neslušné, ale môže vzniknúť 

dojem, že ti nič nechutí.  
 

 

V škole 
 
Pravdepodobne zistíš, že školy v hostiteľskej krajine sú odlišné od našich. Niekde sú  

školy konzervatívnejšie, niekde naopak liberálnejšie, ako si zvyknutý. V každom prí-
pade je dochádzka do školy veľmi dôležitou súčasťou tvojej zahraničnej skúsenosti 
a vzhľadom k typu programu AFS aj neoddeliteľnou povinnosťou. Hoci máš zo začiat-

ku pocit, že v škole výuke nerozumieš, chodenie poza školu nie je dovolené a môže 
viesť k predčasnému návratu z programu.  

• Každý študent je zodpovedný za vlastnú pravidelnú dochádzku do školy. 
• Pokiaľ sa potrebuješ ospravedlniť zo školy, musíš mať na to prijateľný dô-

vod, ktorý musíš prejednať  s hostiteľskou rodinou, ktorá v prípade tvojej 

absencie dáva ospravedlnenku do školy. 
• Osobné aktivity nie sú prijateľným dôvodom pre ospravedlnenie 

z vyučovania. 
• V prípade neúčasti na vyučovaní z dôvodu choroby, sa musíš preukázať 

potvrdením od lekára. 

Keďže budeš študentom danej školy, musíš navštevovať hodiny vyučovania rovnako 
ako ostatní študenti. Disciplína a rešpekt voči učiteľom sú veľmi dôležité. Prednášky 

učiteľa ku študentom sú stále obvyklejšie ako diskusie s nimi. V rámci školy existuje 
často mnoho rôznych klubov a krúžkov (športové, debatné, dramatické atď.), do kto-
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rých sa môžeš zapojiť a ktoré ti umožnia poznať nových priateľov z iných tried alebo 
ročníkov. Ako študent AFS máš obyčajne možnosť zapojiť sa do čo najväčšieho počtu 
školských aktivít, čo pomáha škole aj tebe, takže neváhaj a skús, čo len môžeš! Za-

pojiť sa do akejkoľvek aktivity ti pomôže predovšetkým v začiatkoch odbúrať smútok 
za domovom, nadviazať priateľstvá rýchlejšie a hlavne sa nebudeš nudiť, čo je pre 

študenta v neznámom prostredí to najhoršie.  
 
 

Pravidlá AFS 
 
A teraz k pravidlám. Aby sme predišli nedorozumeniam a aby bol tvoj rok bez prob-
lémov, musí ti byť úplne jasné: 

Sú štyri univerzálne pravidlá AFS, ktoré platia v každej hostiteľskej krajine. Je zaká-
zané: 

• UŽÍVANIE ALEBO PRECHOVÁVANIE DROG (okrem liekov predpísaných 
lekárom) 

• RIADENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA 

• STOPOVANIE 
• KONZUMÁCIA ALKOHOLU 

 
Ak porušíš ktorékoľvek z týchto pravidiel, riskuješ tým predčasný návrat 
domov. 

 
 

Cestovanie 
 

Typy ciest 
Existuje niekoľko kategórií cestovania študentov AFS. Formálny súhlas AFS ani pí-

somný súhlas rodičov netreba v nasledujúcich prípadoch: 
• Cesty s hostiteľskou rodinou v rámci hostiteľskej krajiny 

• Školou organizované cesty (športové akcie, výlety, školské exkurzie 
a pod.) v rámci hostiteľskej krajiny 

• Výlety AFS v rámci hostiteľskej krajiny 

Pre cesty s hostiteľskou rodinou, školou a AFS mimo hostiteľskej krajiny je potrebný 
súhlas naturálnych rodičov.  

 
Všetky ostatné typy ciest sú chápané ako samostatné a vyžadujú formálny súhlas 
AFS, hostiteľskej a naturálnej rodiny.  

 
Samostatné cestovanie je vo väčšine krajín AFS povolené až v druhej polovici pro-

gramu. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov. Kým sa študenti zoznámia 
s miestnymi zvykmi, chvíľu to trvá a nie je výnimkou, že sa študent občas stratí, 

pretože nastúpil do iného autobusu, vlaku, metra. Pokiaľ chceš v priebehu svojho 
programu v zahraničí uskutočniť samostatnú cestu (AFS neorganizovanú), musíš sa 
riadiť pravidlami AFS v hosťujúcej krajine. Tieto pravidlá ti budú dostatočne vysvet-

lené na sústredení. V každom prípade musíš o takej ceste informovať AFS, ktoré za-
istí písomný súhlas tvojich naturálnych rodičov.  

AFS nie je cestovná kancelária a jeho programy nie sú poznávacie zájazdy. Všetky 
cesty musia byť v súlade s nasledujúcimi postupmi: 

• Hostiteľská rodina a AFS v hostiteľskej krajine cestu povolia. 

• Cesta nenarušuje školskú dochádzku (okrem ciest organizovaných školou). 
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• Cesta nezasahuje do účasti na povinných akciách AFS, čo platí aj pre škol-
ské výlety. 

• Cesta nezasahuje do plánov hostiteľskej rodiny, ktorých sa má študent 

spolu s ňou zúčastniť (napr. rodinná dovolenka). 
• Cesta nezasahuje do adaptácie a integrácie študenta. V prípade, že štu-

dent má problémy s adaptáciou, cesta nebude povolená. Časté cestovanie 
narušuje integráciu do hostiteľskej rodiny a komunity. 

• Cestou nie sú porušené bezpečnostné postupy AFS. 

 
Ako si vlastne vybaviť súhlas na samostatnú cestu? Najmenej mesiac pred plánova-

nou cestou musíš o svojich plánoch informovať dobrovoľníkov a zamestnancov AFS 
v hostiteľskej krajine. Tu sú uvedené kroky potrebné k získaniu súhlasu a až potom, 
keď ho dostaneš, môžeš začať robiť ďalšie kroky k uskutočneniu tvojej cesty: 

 
1. Najskôr si musíš vyžiadať súhlas od hostiteľskej rodiny a dobrovoľníkov 

a informovať ich o termíne cesty, destinácii, spôsobe dopravy, ubytova-
ní.... Je nutné, aby si poskytol kontaktné informácie na spolucestujúceho 
alebo iné osobu, s ktorými sa môžeme spojiť v prípade, že sa nebudem 

vedieť s tebou skontaktovať kedykoľvek počas tvojej nezávislej cesty. Po-
kiaľ hostiteľská rodina, či dobrovoľníci s cestou nesúhlasia, nebude ti povo-

lená! 
2. Ak dostaneš súhlas, dobrovoľníci ho musia poslať do kancelárie AFS. 

3. Písomný súhlas vlastných rodičov je nutný v každom prípade samostatné-
ho cestovania. Skontaktuješ svojich rodičov vo svojej krajine a oznámiš im 
plán svojej cesty vrátane termínu. Tí sa potom obrátia na kanceláriu AFS 

na Slovensku a vyžiadajú si na podpis potrebný formulár.  
4. AFS na Slovensku zašle podpísaný formulár do hostiteľskej krajiny. Ne-

smieš cestovať na samostatnú cestu skôr, ako tento formulár dostane AFS 
v hostiteľskej krajine.  

5. Akonáhle sú tieto podmienky splnené, môžeš cestovať. 

 
 

Kontakt s priateľmi a rodinou na Slovensku 
 

Účasť na AFS programe nie je dôvodom k prerušeniu kontaktu s domovom. Počuť o 

novinkách a deliť sa o svoju skúsenosť je samozrejme veľmi dôležité. Obdobia pocitu 
osamelosti sú úplne normálne, takže v takých chvíľach sa môže komunikácia s do-
movom zdať tým najlepším liekom. Zo začiatku je prirodzené, že nie si ešte úplne 

zoznámený s novou krajinou, kultúrou, jazykom, školou a rodinou, no jediný spôsob 
ako to zlepšiť, je snažiť sa čo najrýchlejšie prispôsobiť sa. V nasledujúcich riadkoch 

sa dočítaš o tom, ako komunikovať s domovom, aby bol proces tvojej adaptácie čo 
najjednoduchší. 

 
 

Telefonický kontakt/Skype....... 
 

Smútok je bežným problémom študentov, ktorým často volajú priatelia a rodina z do-
mova. Počas takých telefonátov si študenti pripomínajú domovskú kultúru, jazyk, zvy-
ky a aktivity v dobe, kedy je v cudzom prostredí zraniteľnejší. Hlas blízkeho človeka 

môže prebudiť smútok na niekoľko hodín a dní, pretože študentovi je neustále pripomí-
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naná vzdialenosť a rozdiely, ktorým musí čeliť. Tento smútok potom zväčšuje ťažkosti s 
adaptáciou v cudzej krajine. AFS odporúča, aby si sa so svojou rodinou dohodol na 
frekvencii  telefonátov ešte pred odchodom na program. Ideálne je telefonický kontakt 

s domovom postupne znižovať. Častejšie volanie ohrozuje priebeh ľahkej adaptácie v 
cudzej kultúre. 

 
 

Messenger/Facebook/Viber/Instagram ...... 
 

V súčasnosti študenti veľmi ťažko odhadnú, ako často je vhodné používať výdobytky 
modernej technológie. Rovnako ako pri telefonickom kontakte študenti používajú pri 
písaní správ svoj materský jazyk a keď je komunikácia príliš častá, majú podobné 

adaptačné problémy ako pri telefonovaní. K tvojej rýchlej adaptácii ti časté spojenie s 
domovom vôbec nepomôže. Snaž sa komunikáciu nepreháňať a nevysedávať pri počí-

tači a s mobilom v ruke viac ako je neodkladne nutné.  
Je tiež vhodné, aby si zvážil spôsob používania svojho mobilného telefónu na komuni-
káciu s rodinou a priateľmi, keď si v prítomnosti svojej hostiteľskej rodiny. Tvoja nová 

rodina ťa chce spoznať a tráviť s tebou rodinný čas a preto nemusí akceptovať, ak ti 
bude každú chvíľu pípať mobil a ty vzápätí odpisuješ. Prvoradý je osobný kontakt 

s rodinou, na správy od priateľov a rodiny môžeš odpovedať aj neskôr. Je vhodné od-
pozorovať, aké sú zvyklosti používania mobilu v hostiteľskej rodine. Väčšina rodín ne-
akceptuje, ak budeš na mobile počas spoločného stolovania či počas času vyhradeného 

pre rodinu.  
Ak niečo zdieľaš na internete, dvakrát si to najprv rozmysli. Posúď, či je to vhodné a či 

to nemôže byť zle pochopené na strane hostiteľskej rodiny.  
 

 

Návštevy počas pobytu na programe 
 
Študent počas svojho programu v zahraničí musí zvládnuť adaptáciu v hostiteľskej kul-

túre, učenie sa cudzieho jazyka, adaptáciu v škola a v rodine. Aby každý študent mohol 
úspešne využiť svoju príležitosť, AFS dôrazne neodporúča návštevy vlastnej rodi-
ny počas programu v zahraničí. Keďže pobyt na programe AFS je veľmi intenzívne 

obdobie učenia sa, AFS odporúča študentom a ich rodinám, aby návštevu hostiteľskej 
krajiny uskutočnili na konci alebo až po skončení programu. Absolventi programu, ktorí 

mali možnosť sa pozrieť späť na svoju AFS skúsenosť, hovoria, že je najlepšie počkať 
najmenej rok, než sa pôjdu opäť pozrieť do svojej hostiteľskej krajiny s naturálnymi 
rodičmi. Počas tej doby sa majú možnosť zreadaptovať sa vo svojej domovskej krajine 

a plne spracovať svoj rok v zahraničí. Cestovanie s naturálnymi rodičmi mimo hostiteľ-
skej krajiny je počas AFS programu zakázané.  

 
 

Peniaze 
 
 

Koľko si mám vziať vreckové? 
 

Obecne platí, že za rok v zahraničí minieš okolo 1500 – 2000 Eur. Samozrejme záleží 
na tom, do akej rodiny a miesta sa dostaneš. Na dedine minieš logicky menej, než 
v meste. Hostiteľská rodina ti môže poskytnúť malé vreckové, ale nie je to ich povin-
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nosť. Z vlastných peňazí si budeš hradiť napríklad lístky do kina, divadla, oblečenie ..... 
Nemal by si od svojej hostiteľskej rodiny očakávať, že ti bude tieto veci hradiť ona. Do-
hodni sa s hostiteľskou rodinou čo najskôr na ich plánoch. Niektoré hostiteľské rodiny 

plánujú spoločnú dovolenku aj so študentom a v niektorých prípadoch sa stáva, že po-
byt na dovolenke študentovi hostiteľská rodina hradí. V iných prípadoch hostiteľská ro-

dina chce vziať študenta na spoločnú dovolenku, ale finančná situácia jej to nedovolí. V 
tejto situácii je dobré sa s rodinou dohovoriť na možnosti buď si dovolenku zaplatiť sám 
alebo sa nezúčastniť. V tomto prípade je potom študent umiestnený buď u príbuzných 

hostiteľskej rodiny, alebo u už zmienenej welcome family/uvítacej rodiny. 
 

 

Hotovosť 
 
Odporúčame, aby si si do hostiteľskej krajiny priniesol v hotovosti cca 300 – 500 Eur a 

zvyšok ti rodičia posielali postupne, aby si nemusel odolávať pokušeniu minúť veľa pe-
ňazí naraz.  
 

 

Platobné karty 
 
Pokiaľ si so sebou vezmeš platobnú kartu, čo sa oplatí hlavne v naliehavých situáciách, 

všetko si zariaď ešte pred odchodom na program. V dnešnej dobe bez problémov pla-
tobnú kartu využiješ na celom svete. Rodičia ti môžu vkladať peniaze na účet v SR a 

mať tak kontrolu nad tým, ako utrácaš. 
 
 

Účet v zahraničí  
 
V prípade, že by si si chcel otvoriť svoj vlastný účet v hostiteľskej krajine, požiadaj svo-
ju hostiteľskú rodinu alebo miestnych dobrovoľníkov, aby ti ho pomohli otvoriť. Tak bu-

dú tvoje peniaze po celú dobu pobytu v zahraničí v bezpečí. Rodičia ti naň môžu po-
stupne posielať menšie čiastky a ty budeš mať možnosť si so svojim vreckovým sám 

hospodáriť. 
 

 

Čo hradí AFS? 
 

• dopravu na a zo sústredení  
• sústredenia – ubytovanie a stravu 
• výdaje za zdravotnú starostlivosť 

 
 

Čo nehradí AFS? 
 

• očnú starostlivosť  
• zubnú starostlivosť 

• ortodonciu a starostlivosť v prípade preexistujúcích stavov 
• preventívne lieky 
• očkovania 
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• Uniformu – v niektorých krajinách škola vyžaduje, aby si študent zakúpil vlastnú 
školskú uniformu. 

• Mimoškolské aktivity – športové, záujmové či vzdelávacie (napr. bojové športy, 

keramika, jazykový kurz) 
• Iné školské výdaje – výlety, predplatné školského časopisu, školské fotografie, 

fotokopírovanie atď. 

 
 

Aby všetko fungovalo 
 

Aby všetko išlo, ako má, zapamätaj si nasledujúcich päť predpokladov: 
 

• VYSPELOSŤ 

To znamená, že vieš, kedy sa vzdať malých vecí, aby si vyriešil veci veľké. 
 

• SEBADISCIPLÍNA 
Rob veci, ktoré sú správne alebo potrebné. Nežiadaj iných ľudí, aby ich robili 
za teba.  

 
• TAKT 

Pokiaľ je tvojim zvykom najskôr hovoriť a potom premýšľať, práve teraz je 
čas na zmenu. 

 
• OTVORENOSŤ 

Snaž sa dosiahnuť schopnosť pozerať na veci pozitívne, nech je situácia aká-

koľvek. Všetko má aj druhú stranu. 
 

• ZDVORILOSŤ 
Prechovávaj k ostatným ľuďom rešpekt a oceňuj úsilie a snahu, ktoré vyvíja-
jú v tvoj prospech. 

 
Spôsob, ako dobre vychádzať s ľuďmi v tvojej hostiteľskej komunite, sa nelíši nikde na 

svete. Je to len otázka umenia dávať a brať. Ostatným dávaš a berieš od nich. Oni dá-
vajú tebe a zároveň berú od teba. DOLEŽITÉ JE, ABY SI VŽDY SKÚSIL DÁVAŤ O TRO-
CHU VIAC, NEŽ BRAŤ!!! 

 
 

Informácie o tebe a Slovensku 
 
Skoro zistíš, že veľa ľudí v hostiteľskej krajine bude mať záujem o to, aby sa dozvedeli 

niečo viac o tebe a o Slovensku. Okrem toho budeš určite nie raz požiadaný o školskú 
prezentáciu, pri ktorej budeš môcť svoju krajinu spolužiakom predstaviť. Svoju domácu 

krajinu by si mal stále prezentovať v dobrom svetle a byť hrdý na to, odkiaľ pochádzaš. 
Vo väčšine krajín je bežné, že mladí ľudia cítia k svojej krajine vysokú mieru spolupat-
ričnosti a nemusia ti vôbec rozumieť, ak budeš vo vzťahu ku Slovensku negativistický, 

alebo budeš hovoriť o tom, čo všetko je na Slovensku zlé. Tiež buď pripravený zodpo-
vedať na časté otázky týkajúce sa našich slovenských reálií z histórie krajiny, parla-

mentného usporiadania, režimu či politického systému. 
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Nezabudni tiež na darček pre hostiteľskú rodinu. Je zbytočné nosiť veľké a drahé dary. 
Bude stačiť, keď rodine prinesieš malý darček typický pre Slovensko. Osvedčená je na-
príklad slovenská kuchárka v angličtine. Niektorí študenti sú tak pripravení, že majú 

slovenský darček aj na Vianoce. Ten je potom určite originálny. 
 

 

Bezpečnosť 
 

Aj keď AFS svojich študentov neumiesťuje do oblastí, ktoré sú považované za nebez-
pečné, je stále treba mať na pamäti, že tvoja hostiteľská krajina zahŕňa ako malé, tak 

aj veľké mestá. V každej oblasti môže mať slovo „bezpečnosť“ trochu iný význam. Tvo-
ja hostiteľská rodina ťa s týmito faktami iste zoznámi, tak k ich radám nebuď ľahkomy-
seľný. S kriminalitou sa v menšej miere bohužiaľ stretneme všade. 

 
 

Doma 
 

Opýtaj sa svojej rodiny na mená ľudí, ktorí často volajú. Stane sa, že príde, alebo zavo-
lá niekto, koho nepoznáš, ako napríklad podomoví obchodníci, zástupcovia rôznych ná-

boženských skupín, alebo remeselníci. Pracovníci telefonického marketingu obvykle 
volajú počas večere, keď je celá rodina pohromade.  
Keď si doma sám a niekto zavolá, snaž sa, aby bol hovor čo najstručnejší. Požiadaj o 

základné informácie o volajúcom a povedz mu, že mu niekto z rodiny zavolá ihneď po 
príchode domov. Veľa krát je volajúci neodbytný, pretože chce ponúknuť nejaký tovar 

alebo náboženské kázanie, vtedy buď stručný a neoblomný, ale slušný. Rovnako nikdy 
nezaväzuj svoju rodinu k akejkoľvek kúpe cez telefón bez predchádzajúceho dohovoru 
s ňou. 

 

 

Zamykanie 
 
Opýtaj sa rodiny, či zamykajú dvere a zatvárajú okná, keď sú doma alebo skôr ako 
opustia dom. Niekde sa vôbec nezamyká, inde zase vždy. Pokiaľ je v dome nainštalo-

vaný poplašný systém, nauč sa ho používať a zapamätaj si kód alarmu. 
 

 

Vonku 
 
Dávaj si pozor na vreckárov – zvlášť v davoch a väčších mestách. Nie je rozumné mať 

pri sebe väčšiu sumu peňazí. Nikdy pri sebe nenos svoj pas či iný ID preukaz. Urob si 
kópiu, ktorú maj pri sebe a pas si schovaj doma.  

 
 

Ohrozenie 
 

Ak ťa niekto ohrozuje nejakou strelnou, bodnou alebo akoukoľvek inou zbraňou, odo-
vzdaj mu všetko, čo od teba požaduje (napr. peňaženku, hodinky, šperky apod.). Pa-
mätaj si, že tieto veci sú nahraditeľné, ale tvoj život nie.  
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Keď sa niekto k tebe správa agresívne, nesnaž sa mu rozumne dohovoriť. Miesto toho 
čo najrýchlejšie odíď, alebo uteč na dobre osvetlené a frekventované miesto a informuj 
o veci svoju hostiteľskú rodinu alebo políciu. 

 
 

Sexuálne obťažovanie 
 

Sexuálne obťažovanie je vec, ktorej by si si mal byť rozhodne vedomý. Je známe, že na 
určité typy sexuálneho správania, či už slovného, alebo fyzického, je pozerané ako na 

nevhodné až neprípustné a pokiaľ také správanie budeš praktikovať, môžeš dôjsť až k 
porušeniu zákona. Pre výmenného študenta to znamená vylúčenie zo školy, policajný 
výsluch a dosť možné aj predčasný návrat na Slovensko.  

Možno si budeš v niektorých situáciách neistý, či si sexuálne obťažovaný, alebo či je 
správanie druhého človeka považované v miestnej spoločnosti za normálne, priateľské 

a prijateľné. V takých prípadoch počúvaj svoj vnútorný hlas – pokiaľ cítiš, že niečo nie 
je v poriadku, tak asi nie je! Požiadaj o radu svojich hostiteľských rodičov, alebo kon-
taktnú osobu AFS. Učitelia v škole ti tiež iste radi pomôžu.  

Aj keď napadnutia so sexuálnym motívom sú zriedkavé, je vždy dobré mať sa na pozo-
re. V prípade takého napadnutia okamžite skontaktuj políciu, tvoju hostiteľskú rodinu a 

kontaktnú osobu. Snaž sa k nim byť čo najotvorenejší, pretože sú tu, aby ti pomohli.  
V tvojej hostiteľskej krajine bude mať pravdepodobne veľa tvojich vrstovníkov priateľa 
alebo priateľku. Niektorí majú jedného partnera, iní môžu mať schôdzky s viacerými  

priateľmi. Väčšina sexuálne aktívnych študentov sa stretáva len s jedným partnerom. 
Sex je skutočne považovaný za vážnu vec a veľa dospelých môže dôrazne nesúhlasiť so 

sexuálnou aktivitou ľudí tvojho veku. Aj keď toto nemusí platiť u tvojej hostiteľskej ro-
diny, je dobré to mať na pamäti. Vždy pozorne sleduj, čo sa deje okolo teba. Pozoruj 

správanie tvojich nových priateľov, ale nenapodobuj ich za každú cenu. Pokiaľ ti je nie-
čo nepríjemné, skrátka sa do toho nepúšťaj. Vždy máš možnosť poradiť sa s kontakt-
nou osobou, alebo s niekým z hostiteľskej rodiny. Sú tu preto, aby ti pomohli lepšie 

porozumieť miestnym zvykom a správaniu.  
 

 

Naliehavé prípady 
 
Pretože také prípady sa dajú ťažko predvídať, najlepší spôsob, ako si v núdzovej situá-

cii poradiť, je byť pripravený. Vždy by si mal pri sebe nosiť preukaz totožnosti (kópiu 
pasu), rovnako ako kontaktné telefónne čísla. Potom môžeš omnoho jednoduchšie zo-
hnať pomoc. 

Požiadaj svoju hostiteľskú rodinu o všetky telefónne čísla pre prípad núdze: 
• polícia 

• požiarnici 
• záchranná služba 
• tvoja miestna kontaktná osoba AFS 

• pohotovostný telefón AFS (tzv.emergency) funguje 24 hodín denne a číslo 
dostaneš po príchode do hostiteľskej krajiny na orientačnom sústredení. 

 
 

Prajeme Ti AFS program plný pozitívnych momentov, dobrých priateľstiev a 

nezabudnuteľných zážitkov.  


