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RISEBA je súkromná škola s veľmi dobrým renomé v celom 

Lotyšsku. Učebne sú moderné, systém výučby je zameraný 

hlavne na praktické využitie znalostí (minimum 

memorovania, ak vôbec), učitelia sú priateľský a 

zhovievaví. Škola ponúka viacero študijných programov, 

no pre študentov FM UK bude najzaujímavejší program 

EUROPEAN BUSINESS STUDIES (EBS). Je to študijný 

program v anglickom jazyku, takže budete študovať aj 

s Lotyšmi a nebudete stále len s Erasmus študentami. 

Na univerzite funguje Buddy systém, čo znamená, že sa o 

vás bude „starať“ Lotyš/Lotyška, ktorú vám pridelí škola. 

Je to celkom praktické, pretože sa s buddy môžete 

dohodnúť, že po vás príde na letisko, ukáže vám mesto, 

školu, bary a podniky a pomôže vám s veľa vecami. 
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Nakoľko je RISEBA súkromná univerzita nemá vlastný 

internát, ale má dohodu s OK Hotelom ktorý sa nachádza 

asi 2 minúty pešo od školy. Pri hotely sa tiež nachádzajú 

zastávky električky, ktoré vás za 5-7 minút odvezú do cen-

tra mesta, ale pokojne môžete využiť peši-bus cez most 

Vanšu Tilts a ste v centre asi za 10-15 minút. Štvrť okolo 

školy je veľmi pokojná, je tu množstvo veľkých parkov, 

krásny výhľad na centrum mesta a taktiež internáty inej 

univerzity (s množstvom študentov a Erasmákov). Ale nie 

je problém si nájsť ubytovanie. Ja som býval v centre 

mesta, pri Opere v byte 100m2 za 180 € all-inclusive. 

MHD: https://www.rigassatiksme.lv/en/  

Riga, hlavné mesto kultúry 2014 
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ZÁKLADNÉ POTRAVINY 
Pivo 1,10 € - 2,50 € (zapamätajte si Valmiermuiža) 
Šot 0,70 € - 3 € (záleží čo, ale pýtajte si Apple Pie) 

OSTATNÉ 
Obed 2,50 € (v nákupnom centre) - 7 € (reštaurácia) 
Sushi (na každom rohu) - od 2,50 € 
*Ceny potravín v obchodoch sú podobné našim 

UBYTOVANIE v centre 150-200 €/mesiac/osobu 

BITE - MOBILNÝ OPERÁTOR 
2,20 € - nekonečné volania a sms v danej sieti 
4,30 € - sms+volania neobmedzene do všetkých sietí a 
web. Volania do zahraničia 0,21 €/min. 

KINO - www.forumcinemas.lv/eng/ 
majú lacné lístky, stále majú nejaké akcie (lístky za 2,50 €) 

V celej Rige je množstvo parkov, barov, múzeí, turistických atrakcií, skutočne 

veľa krásnych žien a treba povedať, že v tomto meste sa stále niečo 

deje - akcie, ohňostroje, koncerty a ako Erasmus študenti môžete veľa a lacno 

cestovať. Je tu taktiež množstvo cyklistov a cyklo-chodníkov. 

Riga je mestom kultúry pre rok 2014, je to mesto, kde bol ozdobený prvý 

vianočný stromček na svete, je to najväčšie mesto Pobaltia, centrum mesta je 

zapísané v UNESCO a najvyšší vrch Lotyšska má 300 m n.m. 

Video 1: www.vimeo.com/86816165 
Video 2: www.youtu.be/CaDOXx8rFUo 
Užitočná stránka: www.liveriga.com/en/ 

Riga International School of Economics and Business Administration 

Adresa: 3 Meža Street, Riga, LV-1048  

Telefón: + 371 67 500 265  

E-mail: riseba@riseba.lv 

Web: 
www.riseba.lv/en 

www.riseba.lv/en/for-international-students.html 
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 V Rige som sa zoznámil s množstvom skvelých ľudí z celého sveta i zo 
Slovenska a môžem povedať, že nezáleží na tom, či ste Slovák, Čech, 
Lotyš, Francúz, Nemec, či Turek, Uzbek alebo Ind. Rigu si totižto 
zamiluje každý :) 
P.S.: Určite ochutnajte Riga Black Balzam a Laima čokoládu. 

Stockholm 30 € + 25 € z letiska Skavsta do centra 

Tallin, Vilnius cca 30 € autobusom 

Petrohrad Cca 52 € autobusom + potreba víz 

Jurmala 2-3 € vlakom (mesto pri mori) 

Sigulda 2,50 € autobusom (atrakcie, hrad a pod.) 

Cestovať sa skutočne oplatí, nižšie uvádzam ceny spiatočných lístkov: 


