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Čo sa počas štúdia naučíte...
Neovládate ruský jazyk? Nevadí! Tím skúsených učiteľov 
a lektorov vás povedie od prvých písmen azbuky až 
po plynulú komunikáciu v ruskom jazyku. Osvojíte si 
širokú slovnú zásobu a gramatické učivo. Zasvätíme vás 
do bohatstva ruskej klasickej i modernej literatúry i do 
dejín a kultúry Ruska. Ak budete chcieť, nahliadnete 
aj do špecifických rečových zručností a naučíte sa 
prekladať a tlmočiť. Dáme vám do rúk účinné metódy 
a stratégie, pomocou ktorých budete vedieť odovzdať 
získané vedomosti aj vašim budúcim študentom. 
Katedra má pre vás pripravenú hodnotnú a ľahko 
dostupnú študijnú literatúru.

Život na katedre
Chcete na vlastné oči vidieť krásy ruskej architektúry, 
spoznať divadelné umenie, navštíviť Treťjakovskú ga-
lériu, alebo sa len tak poprechádzať po Moskve? Nie je 
nič ľahšie! Letenka do Moskvy čaká na každého z vás. 
Na niekoľkomesačnom (min. 3 mesiace) študijnom 
pobyte sa nielen veľa naučíte, ale vrátite sa bohatší 
o  nezabudnuteľné zážitky. Chcete spoznať krásu rus-
kých ľudových piesní alebo šansónov či protestsongov? 
Príďte a  zaspievajte si s  nami! Radi by ste sa zdoko-
nalili v  ruskom jazyku inde ako v  školských laviciach? 

FILOZOFICKÁ 
FAKULTA
UNIVERZITA 
KONŠTANTÍNA 
FILOZOFA 
V NITRE

RUSKÝ JAZYK  
A LITERATÚRA – 
UČITEĽSTVO

Čo sa počas štúdia naučíte...
Neovládate ruský jazyk? Nevadí! Tím skúsených učiteľov 
a lektorov vás povedie od prvých písmen azbuky až 
po plynulú komunikáciu v ruskom jazyku. Osvojíte si 
širokú slovnú zásobu a gramatické učivo. Zasvätíme vás 
do bohatstva ruskej klasickej i modernej literatúry i do 
dejín a kultúry Ruska. Ak budete chcieť, nahliadnete 
aj do špecifických rečových zručností a naučíte sa 
prekladať a tlmočiť. Dáme vám do rúk účinné metódy 
a stratégie, pomocou ktorých budete vedieť odovzdať 
získané vedomosti aj vašim budúcim študentom. 
Katedra má pre vás pripravenú hodnotnú a ľahko 
dostupnú študijnú literatúru.

Život na katedre
Chcete na vlastné oči vidieť krásy ruskej architektúry, 
spoznať divadelné umenie, navštíviť Treťjakovskú ga-
lériu, alebo sa len tak poprechádzať po Moskve? Nie je 
nič ľahšie! Letenka do Moskvy čaká na každého z vás. 
Na niekoľkomesačnom (min. 3 mesiace) študijnom 
pobyte sa nielen veľa naučíte, ale vrátite sa bohatší 
o  nezabudnuteľné zážitky. Chcete spoznať krásu rus-
kých ľudových piesní alebo šansónov či protestsongov? 
Príďte a  zaspievajte si s  nami! Radi by ste sa zdoko-
nalili v  ruskom jazyku inde ako v  školských laviciach? 

FILOZOFICKÁ 
FAKULTA
UNIVERZITA 
KONŠTANTÍNA 
FILOZOFA 
V NITRE

RUSKÝ JAZYK  
A LITERATÚRA – 
UČITEĽSTVO

Čo sa počas štúdia naučíte...
Neovládate ruský jazyk? Nevadí! Tím skúsených učiteľov 
a lektorov vás povedie od prvých písmen azbuky až 
po plynulú komunikáciu v ruskom jazyku. Osvojíte si 
širokú slovnú zásobu a gramatické učivo. Zasvätíme vás 
do bohatstva ruskej klasickej i modernej literatúry i do 
dejín a kultúry Ruska. Ak budete chcieť, nahliadnete 
aj do špecifických rečových zručností a naučíte sa 
prekladať a tlmočiť. Dáme vám do rúk účinné metódy 
a stratégie, pomocou ktorých budete vedieť odovzdať 
získané vedomosti aj vašim budúcim študentom. 
Katedra má pre vás pripravenú hodnotnú a ľahko 
dostupnú študijnú literatúru.

Život na katedre
Chcete na vlastné oči vidieť krásy ruskej architektúry, 
spoznať divadelné umenie, navštíviť Treťjakovskú ga-
lériu, alebo sa len tak poprechádzať po Moskve? Nie je 
nič ľahšie! Letenka do Moskvy čaká na každého z vás. 
Na niekoľkomesačnom (min. 3 mesiace) študijnom 
pobyte sa nielen veľa naučíte, ale vrátite sa bohatší 
o  nezabudnuteľné zážitky. Chcete spoznať krásu rus-
kých ľudových piesní alebo šansónov či protestsongov? 
Príďte a  zaspievajte si s  nami! Radi by ste sa zdoko-
nalili v  ruskom jazyku inde ako v  školských laviciach? 



FILOZOFICKÁ 
FAKULTA
UNIVERZITA 
KONŠTANTÍNA 
FILOZOFA 
V NITRE

RUSKÝ JAZYK  
A LITERATÚRA – 
UČITEĽSTVO

Čo sa počas štúdia naučíte...
Neovládate ruský jazyk? Nevadí! Tím skúsených učiteľov 
a lektorov vás povedie od prvých písmen azbuky až 
po plynulú komunikáciu v ruskom jazyku. Osvojíte si 
širokú slovnú zásobu a gramatické učivo. Zasvätíme vás 
do bohatstva ruskej klasickej i modernej literatúry i do 
dejín a kultúry Ruska. Ak budete chcieť, nahliadnete 
aj do špecifických rečových zručností a naučíte sa 
prekladať a tlmočiť. Dáme vám do rúk účinné metódy 
a stratégie, pomocou ktorých budete vedieť odovzdať 
získané vedomosti aj vašim budúcim študentom. 
Katedra má pre vás pripravenú hodnotnú a ľahko 
dostupnú študijnú literatúru.

Život na katedre
Chcete na vlastné oči vidieť krásy ruskej architektúry, 
spoznať divadelné umenie, navštíviť Treťjakovskú ga-
lériu, alebo sa len tak poprechádzať po Moskve? Nie je 
nič ľahšie! Letenka do Moskvy čaká na každého z vás. 
Na niekoľkomesačnom (min. 3 mesiace) študijnom 
pobyte sa nielen veľa naučíte, ale vrátite sa bohatší 
o  nezabudnuteľné zážitky. Chcete spoznať krásu rus-
kých ľudových piesní alebo šansónov či protestsongov? 
Príďte a  zaspievajte si s  nami! Radi by ste sa zdoko-
nalili v  ruskom jazyku inde ako v  školských laviciach? 

FILOZOFICKÁ 
FAKULTA
UNIVERZITA 
KONŠTANTÍNA 
FILOZOFA 
V NITRE

RUSKÝ JAZYK  
A LITERATÚRA – 
UČITEĽSTVO

Čo sa počas štúdia naučíte...
Neovládate ruský jazyk? Nevadí! Tím skúsených učiteľov 
a lektorov vás povedie od prvých písmen azbuky až 
po plynulú komunikáciu v ruskom jazyku. Osvojíte si 
širokú slovnú zásobu a gramatické učivo. Zasvätíme vás 
do bohatstva ruskej klasickej i modernej literatúry i do 
dejín a kultúry Ruska. Ak budete chcieť, nahliadnete 
aj do špecifických rečových zručností a naučíte sa 
prekladať a tlmočiť. Dáme vám do rúk účinné metódy 
a stratégie, pomocou ktorých budete vedieť odovzdať 
získané vedomosti aj vašim budúcim študentom. 
Katedra má pre vás pripravenú hodnotnú a ľahko 
dostupnú študijnú literatúru.

Život na katedre
Chcete na vlastné oči vidieť krásy ruskej architektúry, 
spoznať divadelné umenie, navštíviť Treťjakovskú ga-
lériu, alebo sa len tak poprechádzať po Moskve? Nie je 
nič ľahšie! Letenka do Moskvy čaká na každého z vás. 
Na niekoľkomesačnom (min. 3 mesiace) študijnom 
pobyte sa nielen veľa naučíte, ale vrátite sa bohatší 
o  nezabudnuteľné zážitky. Chcete spoznať krásu rus-
kých ľudových piesní alebo šansónov či protestsongov? 
Príďte a  zaspievajte si s  nami! Radi by ste sa zdoko-
nalili v  ruskom jazyku inde ako v  školských laviciach? 

Filozofická fakulta  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/6408 444
www.ff.ukf.sk

Katedra rusistiky
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Strávte s našimi ruskými lektormi príjemné chvíle pri 
samovare – lepší čaj ste určite ešte nepili. Chcete aj 
vy prispieť svojou troškou do výskumu ruského jazyka? 
Zúčastnite sa fakultných študentských vedeckých 
konferencií alebo sa inšpirujte na početných vedec-
kých konferenciách, ktoré katedra pravidelne organi-
zuje. Nezabudnite, že cesta za kvalitným vzdelaním, 
cestovateľskými skúsenosťami a zábavou vedie cez 
našu univerzitu!!!

Čo s diplomom v rukách?
Uplatníte sa ako učitelia ruského jazyka na základných 
a stredných školách a  iných vzdelávacích inštitúciách, 
napr. jazykových školách. Radi vás zamestnajú i národ-
né a nadnárodné firmy, ktoré majú prepojenie s ruským 
trhom. Prácu si nájdete aj ako prekladatelia a tlmočníci, 
napr. v cestovných agentúrach alebo vo firmách, v rôz-
nych kultúrno-spoločenských inštitúciách i ako lektori 
vo vydavateľstvách ruskej literatúry.
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