
Erasmus v Slovinsku 

LJUBLJANA 

 Vycestovať počas štúdia na študijný pobyt do zahraničia je skvelá príležitosť, ako si oživiť 

študentský život, získať nové skúsenosti, spoznať novú krajinu, inú kultúru a predovšetkým zoznámiť sa 

s ľuďmi z celého sveta.  

 A tak spolu so spolužiačkou Katkou sme sa rozhodli využiť možnosť mobility Erasmus+  

a vycestovať do „neznáma“ .  Podľa odporúčaní sme sa rozhodli pre hlavné mesto Slovinska - Ľubľanu. 

Nachádza sa tam totiž Fakulta verejnej správy (Fakulteta za upravo), 

s ktorou má naša katedra veľmi dobré vzťahy.  

 Do Slovinska sme vycestovali už koncom januára (boli sme 

v rámci letného semestra) a začínali sme kurzom slovinského jazyka. 

Keďže Slovinsko taktiež patrilo k slovanským národom, pochopiť 

význam aj gramatiku nebolo až také náročné. Aj keď pri niektorých 

slovách treba byť opatrený, viď otrok v autu, či šola za otroke (otrok - 

dieťa). 

 Začiatok semestra otvoril „Welcome day“, kde sme sa mohli 

bližšie spoznať tak so spolužiakmi, ako aj s vyučujúcimi. Keďže je to 

podstatne menšia fakulta, ako naša EF, medzi žiakmi i vyučujúcimi 

prevláda priateľskejší prístup... alebo to bolo len tým, že sme erasmus študenti?  Myslím, že nie, celkovo 

sme boli veľmi milo prekvapení z ústretového a priateľského správania sa Slovincov. Zároveň sú viac hrdí 

na svoju krajinu, čo vnímam veľmi pozitívne. 

 Vyučovanie prebiehalo blokovou výučbou, čo je podstatne odlišné od nášho systému, čo malo 

taktiež viaceré výhody. Čo sa týkalo ubytovania, mali sme to pestré. Prvý týždeň, dúfajúc, že dostaneme 

internát, sme strávili na hosteli. A ako sa hovorí čo človeka nezabije, to ho posilní, tak aj domáce rezne 

zohrievané fénom sú veľmi chutné . Nasledujúce dva mesiace sme strávili na priváte a zvyšné tri 

mesiace už na vytúženom internáte.  

 Slovinsko je dvakrát menšou krajinou než Slovensko, ako rozlohou, tak aj počtom obyvateľov. Je 

to veľmi pekná krajina. Zo severu sa týčia Alpy, ktoré za dobrej viditeľnosti vidieť aj priamo z Ľubľany. 

Zo západu more, ktoré sme taktiež okúsili, a 

z juhu nechýbajú ani termálne pramene. 

Krajina teda nie je vhodná len na 

študovanie, ale aj na cestovanie, kde si 

každý nájde to svoje. Či už navštíviť väčšie 

mestá ako Ľubľana, Ptuj, Maribor, alebo 

turistika v Triglavskom národnom parku, 

splavovanie Soči, či prechádzka okolo 



jazera Bohinj alebo Bled. Taktiež môžete okúsiť slanú čokoládu z najbelšej soli na svete, alebo sladké 

dobroty ako štruklja, potica, alebo gibanica. Počas pobytu sme precestovali nie len Slovinsko, ale zavítali 

sme aj do okolitých štátov ako Taliansko, Chorvátsko, či Bosna a Hercegovina. 

 Určite odporúčam každému využiť príležitosť a ísť na mobilitu. Nie len že skúsite študovať v inej 

krajine, ale aj veľa pocestujete! 

 Adijo, lepo se imejte, 

  Monika Lipovská    
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