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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...
Poznáte niekoho, kto hovorí plynule spisovnou bielo-
ruštinou alebo ukrajinčinou? Ak aj áno, iste je to skôr 
výnimka ako pravidlo. Naša katedra je totiž jediné 
pracovisko na Slovensku, kde sa aj začiatočníci naučia 
komunikovať v  troch východoslovanských jazykoch. 
A to je už čo povedať. Počas štúdia si osvojíte správnu 
výslovnosť, zvládnete azbuku, naučíte sa komunikovať 
v ruskom jazyku na úrovni B2, v ukrajinskom na úrovni 
B1 a v bieloruskom na úrovni A2. Dozviete sa veľa o de-
jinách, reáliách i hodnotovej orientácii nositeľov tých-
to troch jazykov. Zasvätíme vás i do umenia prekladu 
a tlmočenia, aby ste vo východoslovanských jazykoch 
dokázali nielen komunikovať, ale i sprostredkovať myš-
lienkové bohatstvo ich nositeľov širšiemu publiku.

Život na katedre
Chcete spojiť príjemné s užitočným? Konverzujte s našimi 
ruskými, bieloruskými a ukrajinskými lektormi aj mimo 
vyučovacích hodín pri šálke ruského čaju z  pravého 
ruského samovaru. Láka vás umenie a  literatúra? Príď-
te na besedy s  významnými spisovateľmi, básnikmi, 
výtvarnými umelcami z rusky hovoriacich krajín. Máte 
skôr vedecké ambície? Pustite sa – pod ochrannou ru-
kou pedagógov – do vlastného výskumu a prezentujte 
svoje poznatky na ŠVOUČ alebo na odborných semi-
nároch a konferenciách. Chcete na vlastnej koži spoznať 
život v Rusku, Bielorusku či na Ukrajine? 

VÝCHODOSLOVANSKÉ 
JAZYKY A KULTÚRY
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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
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/6408 482
E-mail: krusistiky@ukf.sk
Web: www.krus.ff.ukf.sk

Katedra patrí medzi popredné výskumné pracoviská 
a  má bohaté kontakty so zahraničnými univerzita-
mi. Čo by ste povedali na semestrálny študijný pobyt 
v Moskve, Minsku alebo Kyjeve? Ale nezabudnite! Ces-
ta do sveta vedie cez našu katedru!

Čo s diplomom v rukách?
Uplatníte sa vo verejnej správe a  masmediálnej sfére 
ako odborní poradcovia pre krajiny východnej Európy, 
ako pracovníci kultúrnych inštitúcií alebo vydavateľ-
stiev či v oblasti cestovného ruchu ako sprievodcovia 
alebo sprostredkovatelia pri nadväzovaní medzinárod-
ných kontaktov.
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