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Tak prečo práve Litva? Veľmi často kladená otázka na Erasme. Podľa môjho skromného názoru môžem 

usúdiť, že z Európy som toho dosť precestovala, ale Balkánske štáty sa na mojom zozname 

navštívených krajín zatiaľ neobjavili. A to bol jeden z dôvodov, prečo som si vybrala práve túto krajinu. 

Litvu by som v skratke opísala ako zaujímavú krajinu s nížinatým charakterom, o čom svedčí aj jej 

najvyšší bod (294m n. m.), a v ktorej doteraz badať komunistický nádych. Mali sme obrovské šťastie, 

pretože ak ste si všimli rok absolvovania projektu Erasmus, určite vám napadlo, že v tom čase bolo 

veľmi obmedzené cestovať kvôli covidu 19. Vďaka tomu som po príchode do hlavného mesta Vilnius, 

prvé dva týždne strávila v karanténe ako prevencia proti prípadnému šíreniu nákazy. Po 14 dňoch som 

konečne stála nohami na litovskej zemi. Taxíkom som sa odviezla k môjmu dočasnému domovu. 

Internáty boli skoro identické so „Šturákom“, ale nemali svoju jedáleň. Nebol to luxus, ale bolo to 

presne v cenovej rovine ako na Slovensku, a preto som väčšinu času 

trávila v modernej knižnici, vzdialenej od internátov 15min pešo, 

otvorenej 24/7, v ktorej sa dalo aj najesť. 

Čo sa týka školy, vybrala som si okrem iných aj predmet Litovský jazyk, 

pretože staršia generácia Litovčanov nevie vôbec po anglicky ale po 

rusky, to však neplatí o učiteľoch. Ich angličtina bola zrozumiteľná 

a na prekvapivo dobrej úrovni. Výučba sa v mojom prípade začala na 

polovicu online, na polovicu prezenčne. Predmety boli zvládnuteľné, 

skúšky neboli náročné, ale bolo sa treba pripraviť. Profesori sa naozaj 

snažili poskytnúť všetky dôležité informácie, včas poslať pozvánky do 

online kurzov a vždy začať načas.  

Popri škole zostal 

voľný čas aj na cestovanie pokiaľ situácia dovolila. 

Precestovali sme toho naozaj dosť, avšak iba v rámci 

krajiny a môj plán vycestovať do Lotyšska či Estónska 

zanikol. Litva ponúka pekné miesta pre rekreáciu, 

charakteristické sú ihličnaté stromy, veľa jazier, veľa 

kostolov, vzdušných balónov a mnoho sôch na každom 

rohu. My sme využili 

možnosť letu balónom nad hradom Trakai, kajakovanie v národnom 

parku, navštívili sme pobrežnú časť Litvy (Kleipeda, Curonian Spit, 

Palanga), lyžovali sme v lyžiarskej aréne v Druskininkai, navštívili sme 

miesto, ktoré je považované za stred Európy, miesta, kde sa natáčal 

miniseriál Černobyl a naživo sme videli aj basketbalový zápas 

(Litovčania považujú basketbal za druhé náboženstvo).   

Okrajovo spomeniem ceny za mesiac: internát 3-lôžková izba (60€), 

internet neobmedzene (10€), MHD (5,20€), obed v jedálni (5€), ceny 

v potravinách a v podnikoch podobné ako na Slovensku, taxík 

(0,4€/km – 0,66€/km), v prípade zapožičania auta – auto (18€/deň – 

30€/deň), benzín (0,99€/l – 1,2€/l).  

Ak stale rozmýšľaš, či ísť na Erasmus, tak jednoznačne odporúčam! 

Človek sa osamostatní, spozná nových ľudí, kultúru, systém vyučovania a okrem iného sa zlepší aj v 

angličtine. 


