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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...
Osvojíte si lingvistické poznatky z  teoretických, histo-
ricko-lingvistických a aplikačných disciplín, porovnáva-
cej slavistiky i  staroslovienčiny. Nahliadnete do pred-
metov medziodborového charakteru – sociolingvistiky, 
psycholingvistiky, teórie textu a rétoriky. Nadobudnete 
znalosti z literárnej histórie a vedy. Naučíme vás inter-
pretovať a hodnotiť literárny text, tvorivo využívať apli-
kačné a špecifické poznatky z literárnej komparatistiky, 
semiotiky, textológie, publicistiky i literárnej kritiky.

Život na katedre
Viete, že si cudzinci často mýlia Slovensko so Slovin-
skom? My Slovinsko nehľadáme na mape, ale využili 
sme spoločné korene na intenzívne medzinárodné 
kontakty. Študijné pobyty na Ľubľanskej univerzite sú 
už tradične o spájaní príjemného s užitočným. Cicero 
opísal dokonalého rečníka. Čo tak vyskúšať si, či jeho 
profilu zodpovedáte? Zúčastnite sa rečníckej súťaže 
o  najlepší prednes – možno zistíte, že na Cicera ste 
ešte nedorástli, ale určite zažijete zábavu i adrenalín. 
Láka vás skôr vlastná tvorba? Realizujte sa v  našich 
fakultných literárnych súťažiach alebo publikujte 
v  našom univerzitnom časopise Náš čas. Máte radi(y) 
pohyb? Doprajte trochu „fitka“ i mozgu. Precvičte ho na 
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kolokviách, odborných seminároch, medzinárodných 
Chcete nahliadnuť 

do študentského života na UKF očami vašich starších 
kolegov? Umožníme vám to. Tu je niekoľko postrehov: 
„Študentský život si so spolužiakmi spestrujeme výletmi 

-
(Anita, 22); „Zim-

ný semester je bohatý na akcie rôzneho typu. Pravidelne 
chodíme na imatrikulačný ples, Welcome university par-

(Libor, 23). „Chceš študo-

zmení tvoj životný rozmer“ (Maťa, 20). Je potrebné ešte 

Uplatníte sa ako pracovník kultúrnych inštitúcií využí-
vajúcich odborné ovládanie slovenského spisovného 

-
-

cich texty určené na verejnú komunikáciu, ako pracov-
ník inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom slovenského 
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