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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? 
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Čo sa počas štúdia naučíte...
Postupne si osvojíte správnu výslovnosť, zvládnete 
azbuku, nadobudnete istotu v  ústnom i  písomnom 
vyjadrovaní, ale predovšetkým sa naučíte používať 
ruský jazyk v  obchodnej komunikácii a  cestovnom 
ruchu. Na rozdiel od bežnej komunikácie budete ovlá-
dať i  špecifické výrazové prostriedky. Zistíte, čo z  ja-
zykového a formálneho hľadiska obsahujú obchodné 
dohody, zmluvy, ako sa píšu reklamácie, vypĺňajú col-
né deklarácie i ako jazykovo zabezpečiť profesionálne 
sprevádzanie oficiálnych hostí po kultúrnych pamiat-
kach. Dozviete sa veľa i  o  dejinách a  kultúre Ruska. 
K  získaniu všetkých vedomostí vám pomôžu nielen 
vysokokvalifikovaní učitelia, zahraniční lektori, ale aj – 
čo tiež nie je zanedbateľné – dostupné a  bezplatné 
učebné materiály.

Život na katedre
Chcete na vlastné oči vidieť Červené námestie? V  treťom 
ročníku vás čaká lietadlo do Moskvy, kde strávite niekoľ-
ko nezabudnuteľných mesiacov. Ale ani dovtedy sa na 
Katedre rusistiky rozhodne nebudete nudiť. Baví vás lite-
ratúra? Príďte na zaujímavé besedy so spisovateľmi, bás-
nikmi a umelcami z rusky hovoriacich krajín. Odreagujte 
sa na neformálnych stretnutiach s ruskými lektormi pri 

RUSKÝ JAZYK 
V INTERKULTÚRNEJ 
A OBCHODNEJ 
KOMUNIKÁCII
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šálke pravého ruského čaju. Láka vás vedecká práca? Tak 
sa pustite do vlastných výskumov a prezentujte ich na 
ŠVOUČ alebo odborných seminároch a konferenciách. 
Neváhajte a príďte medzi nás! Letenky do krajiny vedo-
mostí i zábavy vám rezervujeme už teraz!

Čo s diplomom v rukách?
Ako expert pre ruský jazyk v  odbornej komuniká-
cii  máte širokú škálu možností zamestnať sa na do-
mácom i  zahraničnom pracovnom trhu. Uplatnenie 
nájdete v podnikateľskej sfére, v súkromných i nadná-
rodných spoločnostiach, ako poradcovia a  sprostred-
kovatelia medzinárodných kontaktov a  v  oblasti ces-
tovného ruchu.


