
 

Litva 

 
Oficiálny názov Litovská republika 
Rozloha 65 300 km² Počet obyvateľov 3,7 mil. 
Hlavné mesto Vilnius Počet obyvateľov 576 tis. 

Štátne zriadenie 
republika (1991), 
od 2004 člen EÚ 

Mena 1 litas(LIT) = 100 
centov  
(cca 3,5 €) 

Náboženstvo 
Rím. katolíci 75 %, ostatní (evanjelici, iné protestantské, ruské pravoslávne, 
baptistické, židovské) 25 % 

Úradný jazyk Litovčina 
Územné členenie 10 žúp (apskritis) 

Zákonodarná moc 

Seimas, jednokomorový 
parlament, je najvyšší orgán 
http://www3.lrs.lt/pls/ 
inter/w5_home.home   

Tvorí ho 141 poslancov, 
zvolených na štyri roky. 
Z nich 70 sa volí na 
základe straníckych 
kandidátok systémom 
pomerného zastúpenia 
a 71 v jedno 
mandátových 
obvodoch. 

Regionálna správa – 10 
krajov. Spravujú ich 
zastupiteľstvá, zvolené 
na dva roky. 

Výkonná moc 

Prezident, hlava štátu, volí 
sa na 5 rokov. Velí 
ozbrojeným silám. Môže 
rozpustiť parlament a vracať 
zákony na opätovné 
prerokovanie.  
http://www.president.lt/en/  

Premiér – vymenúva ho 
prezident, schvaľuje 
parlament. Je šéfom 
vlády. 

Vláda – Rada ministrov 
– členov vlády 
vymenúva prezident na 
premiérovo 
odporúčanie. 
http://www.lrvk.lt   

Súdna moc 

Ústavný súd – tvorí ho 9 
sudcov, vymenovaných 
prezidentom a potvrdených 
parlamentom na 9 rokov. 

Najvyšší súd – 
najvyššia odvolacia 
inštancia proti 
rozhodnutiam súdov 
nižšieho stupňa. 
Vymenúva prezident. 

Odvolacie a miestne 
súdy 

Cestovanie 
Litva leží v severozápadnej časti Baltskej nížiny, hraničí s Lotyšskom (na severe), Bieloruskom (na 
východe), Poľskom (na juhu) a časťou Ruska (na juhozápadnej časti). Časť krajiny má prístup 
k Baltskému moru. Územie krajiny tvoria najmä nížiny. Najvyšší bod krajiny dosahuje 284 m nad morom. 
Najdlhšia rieka v Litve je Daugava. V Litve môžeme nájsť okolo 3000 jazier. Viac informácií nájdete na 
komplexnej stránke http://www.travel.lt, prípadne Vám môže pomôcť aj stránka 
http://www.lithuaniaguide.info, na ktorej naozaj nájdete všetky informácie ohľadom stravovania, športu, 
ubytovania, pamiatok, kultúry, možností zábavy, požičania si auta, rybolovu, módy, nakupovania, ale aj 
základné informácie o samotnej Litve. Stránka je aj v angličtine. 
Životná úroveň, 
cena základných 
potravín 

Životná úroveň je oproti vyspelejšej západnej Európe radikálne nižšia. Ceny 
potravín sú porovnateľné s našimi. Benzín za 0,45 USD, fľaša minerálky stojí 
0,6-1 USD, pohľadnicu asi za 0,6 USD, Za obed v reštaurácii zaplatíte asi 5 USD. 

Stránka na 
vyhľadávanie 
autobusových 
spojení 

Stránka má možnosť využitia aj v ruskom a anglickom jazyku. Dá sa v ňom 
vyhľadať spojenie z Bratislavy cez Viedeň, Brno, Krakov až do hlavného mesta 
Vilnius. Stránka ponúka základné informácie o letectve a lodnej doprave 
v krajine. Prístupné je spojenie najmä z Brna, pravidelná linka jazdí 2x týždenne, 



cesta trvá viac než 22 h. 
http://www.eurolines.lt/ 
Stránka na vyhľadávanie lokálnych autobusových spojení s hlavným mestom 
Vilnius. Stránka je v anglickom jazyku. 
http://www.toks.lt/en/schedule_lt.php  
Stránka na vyhľadávanie medzinárodných autobusových spojení s hlavným 
mestom Vilnius. Stránka je v anglickom jazyku.  
http://www.toks.lt/en/schedule_2.php  
Stránka na vyhľadávanie lokálnych autobusových spojení s mestom Kaunas. 
Stránka je v anglickom jazyku. 
http://www.kautra.lt/en/  

Stránka železníc 
(vlaková doprava) 

Stránka má možnosť využitia aj v ruskom a anglickom jazyku. Je efektívna najmä 
na vyhľadávanie vnútroštátnych spojov. Slovensko nemá s Litvou žiadne priame 
vlakové spojenie. Nutné je využiť prestup  v poľskej Varšave. Najrýchlejšie 
spojenie je pri dvojitom prestupe - český Břeclav – Varšava (Vilnius), cesta trvá 
približne 17 hodín.   
http://www.litrail.lt 

Vlastné letecké 
spoločnosti, 
vnútroštátne lety 
a letiská 

Litovská letecká spoločnosť, najbližšie spojenia nájdete z Budapešti, Viedne, 
Prahy, prípadne Varšavy. 
http://www.airbaltic.com 
Stránka letiska, nachádzajúceho sa v hlavnom meste – Vilniuse. Podpora 
v ruskom a anglickom jazyku.  
http://www.vilnius-airport.lt 
Stránky ďalších dvoch letísk, v ktorých sa dozviete bližšie informácie 
o pravidelných linkách, prestupových spojeniach... 
http://www.kaunasair.lt/index.php?lang=2&m=2&p=221 http://www.palanga-
airport.lt 

Letecká doprava 
inými 
spoločnosťami 

Ak sa chcete dostať zo Slovenska do Litvy letecky, opäť nemáte možnosť 
využitia inej ako prestupovej linky. Najjednoduchší spôsob je využiť služby 
rakúskej Austrian Airlines http://www.aua.com. Stránka má možnosť využitia aj 
v slovenčine. Čas letu dennej linky Viedeň – Vilnius je cca 1,45 h. Denné 
spojenie je aj pomocou českej leteckej spoločnosti ČSA (Praha – Vilnius). 
http://www.csa.cz. 

Lodná doprava 

Na tejto stránke si môžete vyhľadať lodné spojenia do Litvy. 
http://www.eurolines.lt/english/keltai_en.html  
Na tejto stránke si môžete vyhľadať trajektové spojenia z litovského prístavu 
Klaipéda do dánskeho prístavu Arhus. Okrem toho aj spojenia z lotyšského 
prístavu Ventspils do Švédska, Nemecka a Fínska). 
http://www.scandlines.lt/ 
Stránka, na ktorej si môžete vyhľadať lodné spojenia (aj trajekty) z litovského 
prístavu Klaipéda do Bialystoku (Ruská federácia), Sassnitz, Kiel (Nemecko), 
Karlshamn (Švédsko). 
http://www.lisco.lt/?en=start  

Stopovanie 

Stopovanie v Litve je rizikové približne ako na Slovensku, nie je to 
najbezpečnejšia forma cestovania, väčšiu šancu stopnúť auto majú ženy. V Litve 
existuje klub stopárov, môžete ho nájsť na stránke: 
http://www.autostop.lt/main.php, na ktorej nájdete aj bližšie informácie 
o stopovaní. 

Ostatné informácie 
k cestovaniu 

Stránka, na ktorej nájdete kontakty na litovské taxislužby. Rozdelenie je podľa 
miest v Litve. (Stačí kliknúť na mesto a vyroluje sa zoznam taxislužieb 
s kontaktmi.) 
http://www.travel.lt/turizmas/catalog/categories.jsp?catId=64176&inlanguage=en  
Stránka má možnosť používať ju v anglickom jazyku. Nájdete na nej potrebné 
informácie o ubytovaní, zábave, kultúre, službách, turistické informácie... Stránka 



taktiež zahŕňa možnosť prepojenia na vyhľadávanie dopravných spojení, ľahko 
ovládateľné sú najmä vnútroštátne linky. 
http://www.viskasturizmui.lt/ 

Ubytovanie 

Lacné ubytovanie 
pre 
študentov/mladých 
ľudí 

Na stránke sa preklikáte na záložku accomodation, nájdete tam sekcie 
ubytovacích zariadení pre mladých, hostelov, motelov, detských kempov... 
s možnosťou výberu vo viacerých väčších mestách Litvy. Žiaľ, ubytovanie nie je 
možné cez internet, väčšinou sú tam ďalšie odkazy, prípadne telefónne čísla. Je to 
jedna z najprehľadnejších komplexných stránok o ubytovaní, doprave, kultúre, 
obsahuje aj fotogalérie najvýznamnejších destinácií.  
http://www.travel.lt 
Ďalšia komplexná stránka, v ktorej nájdete informácie o možnosti ubytovania sa 
v hosteloch, moteloch... Možnosť zaslania e-mailu, prípadne odkazy priamo na 
stránky ubytovacích zariadení.  
www.viskasturizmui.lt 
Odkazy na stránky lacných ubytovní najmä v mestách Vilnius, Kaunas a Seaside. 
http://www.on.lt/hotels.htm 
Medzinárodná stránka, ktorá pomôže vyhľadať najlacnejšie ubytovanie v rôznych 
destináciách (aj v Litve). 
http://www.hostelbookers.com 

Kempy 

Na stránke nájdete v záložke accomodation zoznam kempov podľa kvality 
(hviezdičiek). 
http://www.travel.lt 
Neďaleko Baltického mora sa nachádza kemp Nida s celoročnou prevádzkou. Na 
stránke nájdete aj aktuálne ceny za ubytovanie. Nida je jedným z najznámejších 
kempov v Litve. 
http://www.kempingas.lt 
Medzinárodný kemp „Slénis“ má celoročnú prevádzku, populárny je najmä 
v letnej a zimnej sezóne. Jednoduchý prístup po diaľnici z Vilniusu smerom na 
Kaunas. Kemp je situovaný v typickom litovskom prostredí pri jazere „Galvé“. 
Ponúka možnosť ubytovať sa v chatkách, prípadne slúži ako auto kemp. Možnosť 
využiť služby konferenčnej haly, reštaurácie, sauny... 
http://www.camptrakai.lt/ 
Lacný auto kemp v lese, má možnosť elektriny a vody. Kemp je v centre 
„Dainava“. 
http://www.centrasdainava.lt/ 
Prístavný kemp v Kurinskom zálive. Možnosť ubytovania sa v drevených 
chatkách. 
http://www.ventaine.lt 

Stránky na 
vyhľadávanie 
ubytovania 

Ak by ste mali záujem zostať v Litve viac ako pár dní, prenajať si tam byt, 
pomôže vám práve táto stránka, na ktorej nájdete ponuky na prenájom 
v litovských mestách (najmä vo Vilniuse). Cena dvojizbového bytu pre 
nenáročných sa pohybuje od 145 EUR/mesiac (500 Lt/mesiac). Za lepší 
dvojizbový byt vo Vilniuse zaplatíte mesačne cca 495 EUR (1700 Lt/mesiac). 
http://www.butunuoma.lt 

Ostatné informácie 
k ubytovaniu 

Stránka, zahŕňajúca ubytovne, hotely, penzióny... vo viacerých destináciách, 
cenovo nie je veľmi výhodná, no poskytuje dobré služby. 
www.booking.com 
Stránka obsahuje informácie o lacnom ubytovaní v hoteloch a hosteloch v celej 
Baltickej časti. 
http://www.balticbudgettravel.com/ 
Stránka v angličtine taktiež môže pomôcť pri vyhľadávaní informácií o ubytovaní 
v litovských hoteloch. 
http://www.hotelslithuania.com 



Priemerná cena za 
jednu noc 
v hosteloch/hoteloch 

Relatívne, v závislosti od kvality hotelu (hostelu). Dvojlôžková izba 
v dvojhviezdičkovom hoteli v hlavnom meste stojí v priemere 40 – 70 EUR/noc. 
V najlacnejších hosteloch sa dá ubytovať od 10 EUR/osoba/noc. 

Odkazy na portály, 
kde si mladí ľudia 
hľadajú alebo 
ponúkajú 
ubytovanie 

Medzinárodný portál pre mladých, cez presné zadanie odkazu sa dostanete 
priamo k informáciám o Litve. Stránka zahŕňa v sebe portál. 
http://europa.eu/youth/travelling_europe/index_lt_en.html 
 

Práca 

Všeobecné info 

Pracovať v Litve nie je legislatívne komplikované. Hľadať prácu sa dá najmä 
pomocou súkromných spoločností, nápomocný môže byť aj Litovský úrad práce 
(Lietuvos Darbo Birza). Pracovať môžete bez povolenia 90 dní za polrok. 
Týždenná pracovná doba je v Litve 70 hodín týždenne, minimálna ročná 
dovolenka je 28 kalendárnych dní. Platové podmienky v Litve sú v porovnaní 
s vyspelejšími štátmi EÚ nižšie. Nájsť prácu v Litve nie je pomerne najľahšie, 
tamojší obyvatelia veľakrát cestujú za prácou do zahraničia. Pred odchodom si 
nezabudnite vybaviť zdravotné poistenie, kontaktujte svoju zdravotnú poisťovňu. 

Výška minimálnej 
mzdy 

500 Lt, cca 145 EUR (cca 5.500 Sk) 

Stránky úradov 
práce 

Všeobecná stránka úradu práce, obsahujúca kontakty na pobočky, poskytuje 
základné informácie, čiastočne v anglickom jazyku. 
http://www.ldb.lt 
EURES Litva 
http://www.ldb.lt/eures/ 
Úrady práce, kontakty: 
vdb@vilnius.ldb.lt- Kontakt na úrad práce vo Vilniuse 
db@kaunas.ldb.lt - Kontakt na úrad práce v Kaunase 
info@klaipeda.ldb.lt - Kontakt na úrad práce v Klaipéde. 

Portály na 
vyhľadávanie práce 
v krajine 

Zlaté stránky, v ktorých nájdete kontakty na pracovné agentúry. 
(sekcia Public utilities and household services - Employment agencies, 
Employment services, Personnel selecting and hiring) 
http://www.imones.lt/ 
http://www.onlinenewspapers.com/lithuan.htm 
Zoznam printových médií: 
http://www.akropolis.lt, 
http://www.atgimimas.lt/      
http://www.druskonis.lt/ 
http://www.kaunodiena.lt/lt/  
http://www.klaipeda.daily.lt/ 
 http://www.laisvaslaikrastis.lt/  
http://www.aidas.lt/  
http://www.lrytas.lt/  
http://www.lzinios.lt/  
http://nasza-gazeta.tripod.com/ 
 http://www.ve.lt/  
http://www.elnet.lt/vartiklis/  
http://www.vz.lt/), 
v ktorých nájdete aktuálne pracovné ponuky formou inzercie. Ich nevýhoda je, že 
obsahujú informácie len v litovčine. 
http://www.baltictimes.com/ 
http://www.balticsww.com/ 
Stránky novín v angličtine. 
http://www.4icj.com/lt 
Stránka, poskytujúca informácie o voľných pracovných miestach, podľa rôznych 



kategórií. Prepája na ďalšie odkazy, ale v konečnom štádiu sa môžete dopracovať 
k výsledku.  

Informácie 
o pracovných 
podmienkach 

Dôležitou súčasťou práce je povolenie k pobytu, do 90 dní ho nie je potrebné 
vybavovať, po uplynutí treba požiadať o „EC residence permit“. Informácie 
o vybavení pobytu nájdete na stránkach: 
Ministerstvo zahraničných vecí Litovskej republiky 
http://www.urm.lt 
Migračný odbor Ministerstva vnútra Litovskej republiky 
K práci potrebujú občania SR doklad o zabezpečení ubytovania (doklad 
o ubytovaní), doklad totožnosti, potvrdenie o štátnom sociálnom poistení 
(zamestnanec prispieva 3 %, zamestnávateľ 31 % z hrubej mzdy). V prípade 
špecifickej práce to môžu byť aj iné potvrdenia a doklady (zdravotná spôsobilosť; 
overený maturitný list v litovčine...) 
http://www.migracija.lt 
Na stránke Ministerstva financií Litovskej republiky zistíte bližšie informácie 
o daňovom a odvodovom zaťažení. 
www.finmin.lt 
Stránka Ministerstva zdravotníctva, na ktorej zistíte informácie o zdravotnom 
poistení. Zdravotné zariadenia v Litve nedosahujú európsky priemer 
starostlivosti, preto je dôležité zistiť si o nich bližšie informácie ako aj informácie 
o službách, ktoré poskytujú. 
www.sam.lt 

Ostatné informácie 
k práci 

Stránka, poskytujúca informácie o voľných pracovných miestach a mobilite 
v celej EÚ. Možnosť použitia slovenčiny. 
www.eures-jobs.com 
Prehľad litovských sviatkov 
http://www.buyusa.gov/baltics/en/27.html 
V prípade, že chcete uplatniť pri práci vyštudované vyššie vzdelanie, môžete sa 
informovať na stránke Lithuanian Centre for Quality Assessment in Higher 
Education 
http://www.skvc.lt/ 
Stránka Ministry of Education and Science sa zaoberá hodnotením dosiahnutého 
stredoškolského a učňovského vzdelania. 
http://www.smm.lt/ 
Fond Sociálneho poistenia v Litve: informácie o sociálnom poistení, o podpore 
pre pracovníkov v chorobe a počas materskej dovolenky a pod.: 
http://www.sodra.lt/lt.php 
Kariérne a poradenské centrum pre ženy, Kaunas 
http://www.moterucentrai.lt/ivadas/index.html 
Ak chcete pracovat v niektorej z európskych inštitúcií v Litve, môžete sa pozrieť 
na stránku: 
http://www.es-isidarbinimas.lt/  

Štúdium 

Vysokoškolské 
štúdium 

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity a tzv. kolegija. Vyučovacím 
jazykom je litovčina, ale niektoré univerzity ponúkajú študijné programy aj 
v iných jazykoch. Štúdium je založené na kreditnom systéme (1 rok = 40 
kreditov). 
 
Na tejto stránke môžete vyhľadávať možnosti štúdia podľa vysokých škôl, podľa 
študijných programov, podľa odborov o ktoré máte záujem a pod. Okrem toho si 
tu môžete preveriť kvalifikáciu, akú na štúdium potrebujete. Je to vlastne 
vynikajúci systém, ktorý umožňuje podľa zadaných kritérií nájsť vyhovujúce 
štúdium. Nájdete tu odkazy a kontakty na všetky vysoké školy a kolegija v Litve. 
Stránka je v anglickom a litovskom jazyku. 



http://www.aikos.smm.lt/aikos/webdriver.exe?kalba=en&MIval=/Programos.html  

Stránky vysokých 
škôl 

Štátne vysoké školy: 
 
Lekárska Univerzita v Kaunase 
www.kmu.lt 
Technická univerzita v Kaunase 
www.ktu.lt 
Klaipédska Univerzita 
www.ku.lt 
Litovská Akadémia športu 
www.lkka.lt 
Litovská Akadémia Hudby a Divadla 
www.lmta.lt 
Litovská Poľnohospodárska Univerzita 
www.lzuu.lt 
Litovská Veterinárna Akadémia 
www.lva.lt 
Univerzita Mykolasa Romerisa, Vilnius 
www.mruni.lt 
Univerzita Siauliai, Vilnius 
www.su.lt 
Litovská Vojenská Akadémia Generála Jonasa Zemaitisa 
www.lka.lt 
Litovská Akadémia Múzických Umení 
www.vda.lt 
Technická Univerzita Gediminas, Vilnius 
www.vtu.lt 
Vilniuská Pedagogická Univerzita 
www.vpu.lt 
Vilniuská Univerzita 
www.vu.lt 
Univerzita Vytautas Magnus, Kaunas 
www.vdu.lt 
 
Neštátne vysoké školy: 
 
ISM Univerzita Manažmentu a ekonómie 
www.ism.lt 
Seminár Biskupa Vincentasa Boriseviciusa 
www.tks.lt 
Akadémia obchodného práva, Vilnius 
www.vvtakademija.lt 
Vysoká škola Medzinárodného obchodu, Vilnius 
www.tvm.vu.lt 
Litovské kresťanské Kolégium 
www.lcc.lt 
Seminár Sv. Jozefa, Vilnius 
www.seminarija.lt 

Štipendiá, granty 
pre študentov 

Soros Supplementary Grants Program – čiastkový program pre študentov 
vysokých škôl. 
www.osf.sk 
Litovský štátny fond pre podporu vedy a vzdelávania 
http://www.vmsfondas.lt/  
Stránka Ministerstva školstva Litvy o podpore litovských štúdií 



http://www.smm.lt/en/am/index.htm  
Agentúra pre medzinárodný rozvoj vedy a techniky 
http://www.tpa.lt/ENG/index.htm  
Litovská výskumná spoločnosť 
http://mokslasplius.lt/lms/?q=en/node/1  
Eurobaltic Centrum – organizácia pre výskum a podporu rozvoja vzdelávania 
v oblasti sociálnych vied 
http://www.eurobaltic.lv/about.html  
Grant Martynasa Mažvydasa pre výskumníkov v oblasti litovskej literatúry 
http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/premija.en.htm  

Stáže, výmenné 
študijné pobyty 

Ministerstvo školstva Litovskej republiky 
http://www.smm.lt/en/  
Litovská výskumná spoločnosť 
http://mokslasplius.lt/lms/?q=en/node/1  
Na stránke sa dozviete bližšie informácie o grantoch a financovaní študijných 
stáží, pobytov, ako aj o podmienkach k ich získaniu. 
www.saia.sk 
Slovenská akademická asociácia pre národnú spoluprácu má zverejnené na 
svojich stránkach rôzne programy, ktoré môžu pomôcť pri študijnom pobyte 
v zahraničí. 
http://www.saaic.sk/ 

Jazykové kurzy 

International language services – na stránke nájdete aktuálne informácie 
o kurzoch litovčiny, otváracích termínoch, poplatkoch, zľavách... 
http://www.ilsvilnius.lt/ 
Inštitút litovčiny, na stránke získate kontakty a informácie o vývoji jazyka, 
odporúčanú výukovú literatúru... 
http://www.lki.lt 
On-line jazykový tréningový kurz, nájdete v ňom príjemne stráviteľný slovník, 
gramatiku, prípadne môžete využiť sekciu „Internet C@fé“ a chatovať... 
Interaktívna stránka je veľmi zábavná, otestuje vaše znalosti litovčiny. 
http://www.oneness.vu.lt 
Na tejto stránke môžete vyhľadať aktuálne kurzy angličtiny v Litve. 
http://www.britishcouncil.org/lithuania 
Anglicko-litovský, nemecko-litovský slovník: 
http://dictionaries.vnvsoft.com/ 
Centrum francúzskeho jazyka v Litve: 
http://www.centrefrancais.lt/index.php/pageid/748 
Goetheho inštitút v Litve: 
http://www.goethe.de/ins/lt/vil/deindex.htm 
Taliansky kultúrny inštitút v Litve 
http://www.iicvilnius.esteri.it/IIC_Vilnius 
Letné a zimné kurzy litovského jazyka: 
http://www.vdu.lt/LTcourses/?pg=134&lang=1&menu_id=93 
Lekcie litovského jazyka pre deti: 
http://www.afoto.com/fea/index.htm  

Ostatné informácie 
ku štúdiu 

Inštitúcia pre overovanie a porovnávanie kvalifikácií pre štúdium v Litve. 
http://www.skvc.lt/en/?id=0 
Stránka vyššieho vzdelania a vedy. Nájdete tam adresy na rôzne inštitúcie, 
informácie o vzdelávacom systéme... 
http://www.mokslas.lt 
Litovská asociácia pre celoživotné vzdelávanie: 
http://www.lssa.smm.lt/lang-2/ 
Stránka Rady Mládeže Litvy, na ktorej môžete nájsť aktuálne informácie o 
neformálnom vzdelávaní v Litve: 



http://www.lijot.lt/index.php  
Asociácia neformálneho vzdelávania v Litve: 
http://www.jnu.lt/  

 Ostatné informácie 

Stránky pre 
mladých 

Národná agentúra programu Mládež v akcii 
http://www.jtba.lt 
Eurodesk Litva 
http://www.eurodesk.lt/ 
Ak vás zaujíma literatúra a umenie, informácie pre mladých hľadajte na: 
http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2962&kas=straipsnis&st_id=2973  
Národná rada mládeže Litvy 
http://www.lijot.lt/index.php?language=lt&language=en 
Štátna rada pre záležitosti mládeže 
Na tejto stránke nájdete všetky oficiálne dokumenty týkajúce sa mládežnickej 
politiky v Litve: 
http://www.vjrt.lt/ 
Študentský portál 
http://www.studentas.lt/, 
Informácie o dobrovoľníctve nájdete na stránkach: 
http://www.labdara-parama.lt/article.php?smid=64 
http://www.kaunostalas.lt 
http://www.redcross.lt/indexen.html 
http://www.ams.lt/index.php?Lang=34&ItemId=27977  
Dobrovoľnícke aktivity v táboroch mládeže v Litve a v zahraničí: 
http://www.deineta.lt/ 
http://www.deineta.lt/stovyklos_lietuvoje.htm 
http://users.5ci.lt/austeja/NORINTIEMSLIET1.htm  

Banky 

Národná banka Litvy 
www.lb.lt  
Litovské banky: 
Banka SNORAS 
http://www.snoras.com/en 
Hansabankas 
http://www.hansa.lt/en/index.html 
DnB Nord banka 
http://www.nordlb.lt/en/ 
Parex internetová banka 
http://www.parex.lt/en/ 
SAMPO Banka 
http://www.sampo.lt/en.php?r=pkalba 
SEB Vilniaus Banka 
http://www.seb.lt/lt/wcp/seblt.asp?lang=en&website=TAB+1 
Šiauliu Banka 
http://www.sb.lt/en/?durl=dd027196596148f9a451dcd4affa5a4d 
UKIO Banka 
http://www.ub.lt/index.aspx?PageLang=ENG 
MEDICINOS Banka 
http://www.medbank.lt/en/  

Slovenské 
veľvyslanectvo 
pre Litvu 

Veľvyslanectvo SR v Rige (pôsobí pre územie Litvy, Lotyšska a Estónska) 
Smilšu č. 8 
LV-1050 RIGA 
Lotyšsko 
www.riga.mfa.sk/ 

Litovské Veľvyslanectvo Litovskej republiky vo Viedni (s pôsobnosťou aj pre Slovensko) 



veľvyslanectvo pre 
Slovensko 

Lowengasse 47/4 
A- 1030 Viedeň 
Rakúsko 
tel: 0043/1/718 5467 
 
chancery@mail.austria.eu.net 

Telefónna 
predvoľba 

 
+ 370 

 


