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Ubytovanie 
Univerzita neposkytuje zahraničným 

študentom ubytovanie na ich 

internátoch, treba si zháňať sám. Ja som 

bývala na internáte umeleckej školy volá 

sa to Muusa Majutus 

(http://www.yhikas.ee/) v cene 110 eur + 

energie. Bolo to najlacnejšie ako som 

zohnala a je to cca 30 min. pešo od školy 

a asi 20 min pešo od centra, čiže všetko je 

blízko. Asi 5 min. od ubytovania je 

zastávka električky a hneď pri tom 

obchod s potravinami. Dá sa aj zohnať celkom pekný byt v blízkosti centra aj školy od cca 200 eur  

a vyššie. 

Škola  
Škola má cca iba 3000 študentov, čiže zahraničných 

študentov nás bolo 25 ľudí, taká malá skupinka kde 

sme sa všetci poznali      . Škola je vybavená veľmi 

moderne na 4. poschodí je „chill-out“ zóna kde sú tuli- 

vaky, ping-pong, knižnica bola priestranná, široká a ako 

zahraničný študent máte zadarmo v škole posilovňu 

a aj rôzne cvičenia ako pilates a jóga. Zameranie školy 

bolo skôr na technické odbory, zo zahraničných 

študentov s odborom manažment nás bolo dokopy 4. 

Predmety  mali rôzne dĺžky, napr. jeden predmet sme 

mali dokopy 3-krát, avšak je tam dostatok domácich 

úloh. Známkovanie prebieha počas semestra, kde buď 

píšete testy alebo pripravujete aj rôzne projekty, 

prezentácie.   

http://www.yhikas.ee/


Cestovanie 

 

Tallinn má výbornú polohu na cestovanie. Z ESN uskutočnujú napr. výlet do Laplandu alebo Rummu 

prison. Do Helsínk alebo Štokholmu sa môže dostať trajektom skoro každú hodinu. Autobusy 

ECOLINES alebo LUX express premávajú skoro do každého mesta ale aj medzinárodne a sú celkom 

lacné, napr. Petrohrad alebo Rigu sa oplatí vidieť. Avšak Estónsko je krásna krajina, oplatí sa navštíviť 

aj ich mestá, parky, pamiatky.  

 

 

 

Život 
Tallinn je nádherné stredoveké mesto, ktoré sa oplatí vidieť a zažiť. Estónčina je dosť ťažký jazyk ale 

ak viete ruštinu je to veľmi veľká výhoda, keďže aj titulky v kine sú po estónsky a zároveň po rusky. Ja 

som vedela iba po anglicky ale nebol problém. S každým som sa vedela dohovoriť po anglicky. 

Výdavky by som povedala, že sú rovnaké ako na SVK, niečo drahšie iné zasa lacnejšie. Ako rezident 

v Tallinne máte verejnú dopravu v meste zdarma, stačí si vybaviť ID na polícií. Ľudia sú veľmi milý 

avšak trošku tichý. Nie je zvykom napr. rozprávať sa v autobuse. Ale zaujímavým faktom je, že si 

doslova vyspievali nezávislosť ale dá sa s nimi skamarátiť.  

 



Erasmus odporúčam 

všetkými desiatimi  či už si 

vyberiete Estónsko( je tam 

toho veľa čo vidieť) alebo 

nejakú inú krajinu, okúsite 

niečo nové, čo ste dovtedy 

nepoznali a zmení Vás to 

v rôznych ohľadoch.  

 

 

Ak máte nejaké otázku 

kľudne mi napíšte na 

FB: Emma Kovaľová  

alebo  

instagram: emmakovalova  


