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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...
Pripravíme vás na prácu vo všetkých druhoch masmédií. 
V predmete metodika žurnalistickej práce získate prehľad 
o  žánroch i  zásadách písania v  printových médiách, 
o redigovaní a metodike apretovania textov. V disciplíne 
televízna tvorba vás naučíme, ako využívať špecifické vý-
razové prostriedky pri tvorbe televíznych relácií a v roz-
hlasovej tvorbe – ako pripravovať rozhlasové programy 
i  ako analyzovať odvysielané relácie. So  špecifikami 
internetových médií sa oboznámite v predmete médiá 
na internete a  v  agentúrnom spravodajstve sa dozviete 
všeličo o  tvorbe žurnalistických výstupov pre tlačové 
agentúry. Na seminároch reč žurnalistu si na modelových 
situáciách sami vyskúšate, ako efektívne využiť verbálne 
vyjadrovacie prostriedky i reč tela.

Život na katedre
Chcete osobne spoznať mediálne známe V. I. P.? Zabud-
nite na zoznamky a sociálne siete. Stačí, ak prídete na 
naše workshopy zamerané na prácu v televízii, rozhlase, 
printových médiách, ale i na reklamu a public relations. 
Vaši starší kolegovia sa už zoznámili napríklad s M. „Py-
com“ Rauschom, H. Gallovou, Ľ. Bajaníkom, P. Rankovom 
i mnohými ďalšími zaujímavými osobnosťami. Boli ste 
už v  televíznom alebo rozhlasovom štúdiu, redakciách 
novín a časopisov či v reklamných agentúrach? Nie? Naša 
katedra organizuje exkurzie do RTVS, Českej televízie, 
Primy, Tv Lux, Českého rozhlasu i Českej tlačovej kancelá-
rie. Zaujíma vás, ako funguje spravodajstvo v Európskom 
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parlamente? Príďte! Sprostredkujeme vám cestu do 
Bruselu. A čo tak vyskúšať si, či si s novinárčinou tykáte? 
Dáme vám priestor v  univerzitnom časopise Občas 
nečas, ktorý boduje v  celoslovenských novinárskych 
súťažiach alebo v rámci ŠVOUČ či odborných seminá-
roch s inšpiratívnymi témami. Ale nie je to len o práci. 
S nami vás čaká i kopec zábavy! Neváhajte! Žurnalistika 
na UKF z vás urobí žurnál(ových) i mediálnych expertov 
s  najvyššími profesijnými (charakter)istika(mi). A  ak si 
občas v nečase pridáte na začiatok názvu nášho odbo-
ru dĺžeň – nejakú tú žúr(ku) už zvládnete sami. Či?

Čo s diplomom v rukách?
Uplatníte sa v  printových i  audiovizuálnych médiách, 
ako redaktori v  knižných vydavateľstvách a  tlačových 
agentúrach, vo funkcii tlačových hovorcov vo vlád-
nych i mimovládnych organizáciách a firmách. Radi vás 
uvítajú i  v  reklamných a  public relations agentúrach. 
Mnoho našich absolventov pracuje v Rozhlase a televí-
zii Slovenska (RTVS), v Markíze, JOJ, TA3 a v redakciách 
známych printových médií.
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