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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-111/22

Názov predmetu:
Akademické písanie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas kurzu poslucháči vypracujú kontrolnú písomnú prácu a prezentujú projekt vlastného
bakalárskeho výskumu (so zámerom na rešerš literatúry, dodržiavanie citačnej etiky, formulovanie
hypotézy, argumentov, protiargumentov a zvolenia výskumnej metódy). Prvú prácu (30 bodov)
študenti odovzdajú v 5. týždni semestra, prezentácie projektov (70 bodov) sa realizujú v druhej
polovici semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
V priebehu semestra sú povolené max. 2 absencie, na ktoré má študent vážny dôvod.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Absolvent má poznatky o základných žánroch akademického diskurzu. Pozná pravidlá akademickej
etiky, vie ako správne citovať a odkazovať na použité zdroje. Je schopný pracovať so zdrojmi,
formulovať výskumné otázky, ciele práce, pracovné hypotézy a koncipovať vedecký text.

Stručná osnova predmetu:
Základné žánre akademického diskurzu (referát, anotácia, recenzia, tézy, prehľadová stať, vedecká
práca, esej, posudok). Rešerš literatúry a databázy vedeckých textov (akademické knižnice,
zbierky elektronických informačných prameňov a digitálnych dokumentov, elibrary, dissercat,
google.scholar, jstor, academia, researchgate, cyberleninka). Plagiátorstvo. Techniky citovania a
parafrázovania v ruskom a slovenskom akademickom diskurze. Čítanie odborných textov. Mentálne
mapy a aplikácie na vizualizáciu kľúčových myšlienok čítaného textu/projektu pripravovaného
textu. Vymedzenie témy, formulovanie výskumných otázok, cieľu výskumu a vytvorenie projektu
textu. Základné postupy v jednotlivých fázach vedeckého výskumu (heuristika, analýza, syntéza).
Štruktúra ruského a slovenského vedeckého textu. Zásady prezentácie, diskusie a akademickej
korešpondencie.

Odporúčaná literatúra:
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ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad
pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-86429-40-3.
MEŠKO, Dušan et al. Chcete byť úspešní na vysokej škole? Akademická príručka. Martin:
Osveta, 2013. ISBN 978-80-8063-392-9.
LICHNEROVÁ, Lucia - HRDINÁKOVÁ, Ľudmila . Ako dodržať akademickú etiku pri
písaní vedeckých a odborných textov? In: Naša univerzita. 2020, roč. 67, č. 1, s. 62-65.
ISSN (print) 1338-4163. Dostupné tiež na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/
NU2020-21/201021_Nasa_univerzita_1_20-21.pdf.
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci Umberto Eco. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s.
ISBN 80-7198-173-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, ruský (min. B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 12

A B C D E FX

25,0 25,0 41,67 8,33 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD., doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 06.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-214/22

Názov predmetu:
Ako čítať literárne texty

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-214/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na hodinách, účasť na diskusiách, plnenie priebežných úloh (20 bodov). Priebežné
hodnotenie formou písomného testu v polovici semestra, pričom absolvovanie písomného testu
s výsledkom minimálne „E“ je podmienkou pre udelenie záverečného hodnotenia (40 bodov).
Je možný iba jeden opravný pokus. Záverečné hodnotenie: vypracovanie písomnej interpretácie
poetického/prozaického texta rozsahom 3 NS (40 bodov).
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie: 2 absencie z vážneho dôvodu - bez sankcie, 3 absencie z vážneho dôvodu - doplnková
úloha, 4 a viac absencií - predmet sa hodnotí známkou Fx.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú vedomosti o základných literárnovedných pojmoch (básnické trópy a figúry, lyrický
subjekt, fabula, sujet, rozprávač a jeho podoby, umelecký obraz, skaz, a pod.) a vedia ich aplikovať
pri vlastnej analytickej a interpretačnej práci s básnickým a prozaickým literárnym textom.

Stručná osnova predmetu:
Čo je literatúra a literárna veda?
Literárne dielo a jeho svet.
Tématologický aspekt literárneho diela.
Čas a priestor.
Kompozícia.
Dej, sujet, fabula.
Rozprávanie a rozprávač.
Autor a čitateľ.
Žáner a štýl.
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Poézia a jej špecifiká.
Intertextualita.
Zásady analytickej práce s básnickým a prozaickým textom v praktickej aplikácii na poéziu A. S.
Puškina, M. J. Lermontova, V. Majakovského, M. Cvetajevovej, V. Vysockého a na prózu N. V.
Gogoľa, A. P. Čechova, M. Bulgakova, V. Šukšina, S. Dovlatova, V. Sorokina

Odporúčaná literatúra:
CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Přeložil Jiří Bareš. Brno: Host, 2015. ISBN
978-80-7491-233-7
HARPÁŇ, Michal. Teória literatúry. Bratislava: ESA, 2009. ISBN 978-80-85684-69-8.
VALČEK, P.: Slovník literárnej teórie. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2006. ISBN
80-89222-09-9.
ŠTRAUS, František. Slovník poetiky. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2007. ISBN
978-80-89222-27-8. PETRŮ, E.: Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000. ISBN
80-85839-44-X.
Ďalšie materiály podľa odporúčaní vyučujúceho.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, ruský (min. A1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 127

A B C D E FX

25,2 22,05 24,41 17,32 2,36 8,66

Vyučujúci: prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-116/22

Názov predmetu:
Bieloruský jazyk 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1) aktívna účasť na cvičeniach, systematická príprava na hodiny a vypracovávanie domácich úloh
(30 bodov);
2) dva komplexné testy v polovici semestra a v predzápočtovom týždni (70 bodov);
Každý test musí byť hodnotený minimálne známkou E s 1 možnosťou opravy (pri hodnoteniach
nižších ako C).
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie:
3 absencie - bez sankcie;
4-5 absencií (zo zdravotných dôvodov (potvrdenie od lekára na študijné oddelenie)) - doplnkové
úlohy.
6 a viac absencií - predmet sa hodnotí známkou Fx.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti, ktorí predmet absolvujú úspešne, majú vedomosti z bieloruského jazyka na úrovni
začiatočníckeho stupňa (A1). Ovládajú bieloruskú výslovnosť a pravopis, osvojili si základnú
slovnú zásobu, majú základné komunikačné schopnosti, oboznámili sa s vybranými aspektmi
bieloruskej gramatiky. Rozumejú jednoduchým textom a nahrávkam a sú schopní tvoriť jednoduché
dialógy a texty.

Stručná osnova predmetu:
Cyrilika.
Fonologický a gramatický systém spisovnej bieloruštiny.
Prízvuk a intonácia, osobitosti výslovnosti.
Osobné, ukazovacie a privlastňovacie zámená.
Podstatné mená v nominatíve, akuzatíve a lokáli jednotného a množného čísla.
Prídavné mená – skloňovanie vo množnom čísle.
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Časovanie slovies.
Pravopis.
Základné konverzačné témy:
zoznamovanie sa, národnosti, povolania, rodina, orientácia v priestore.

Odporúčaná literatúra:
KRIVICKIJ, Aleksandr et al. Belorusskij jazyk dlja govorjaščich po-russki. Minsk: Vyšejšaja
škola, 1990. ISBN 5-339-00382-5.
KRIVICKIJ, Aleksandr et al. Učebnik belorusskogo jazyka dlja samoobrazovanija. Minsk:
Vyšejšaja škola, 1994. ISBN 5-339-00895-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-117/22

Názov predmetu:
Bieloruský jazyk 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1) aktívna účasť na cvičeniach, systematická príprava na hodiny a vypracovávanie domácich úloh
(30 bodov);
2) dva komplexné testy v polovici semestra a v predzápočtovom týždni (70 bodov);
Každý test musí byť hodnotený minimálne známkou E s 1 možnosťou opravy (pri hodnoteniach
nižších ako C).
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie:
3 absencie - bez sankcie;
4-5 absencií (zo zdravotných dôvodov (potvrdenie od lekára na študijné oddelenie)) - doplnkové
úlohy.
6 a viac absencií - predmet sa hodnotí známkou Fx.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti, ktorí predmet absolvujú úspešne, majú kompetencie z bieloruského jazyka na úrovni
začiatočníckeho stupňa (A1-A2). Rozšírili si slovnú zásobu, komunikačné schopnosti a znalosti o
bieloruskej gramatike. Rozumejú dlhším textom a nahrávkam a sú schopní tvoriť dlhšie ústne a
písomné výpovede. Majú poznatky o bieloruských reáliách.

Stručná osnova predmetu:
Opakovanie a precvičovanie prebratých gramatických javov.
Genitív, datív a inštrumentál podstatných mien a osobných zámen.
Prídavné mená – skloňovanie vo množnom čísle.
Stupňovanie prídavných mien a prísloviek.
Časovanie slovies.
Komunikačné témy:
Stravovanie. Oblečenie. Zdravie. Cestovanie. Voľný čas. Sviatky. Bielorusko (reálie).
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Odporúčaná literatúra:
KRIVICKIJ, Aleksandr et al. Belorusskij jazyk dlja govorjaščich po-russki. Minsk: Vyšejšaja
škola, 1990. ISBN 5-339-00382-5.
KRIVICKIJ, Aleksandr et al. Učebnik belorusskogo jazyka dlja samoobrazovanija. Minsk:
Vyšejšaja škola, 1994. ISBN 5-339-00895-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-332/16

Názov predmetu:
Cestovný ruch vo východnej Európe

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: desať krátkych zadaní zameraných na prácu so štatistikami a internetovými
zdrojmi venovanými kultúrnym pamiatkam východnej Európy. Maximálny počet bodov, ktoré
môže študent získať za jedno zadanie, je 10 bodov. Zoznam zadaní bude študentom poskytnutý
prvý týždeň výučby. Podmienkou absolvovania predmetu je splnenie všetkých zadaní na minimálne
60 percent. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia. Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX:
59- a menej. Povolené sú maximálne 2 absencie s oficiálnym odôvodnením.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má prehľad o základných súradniciach fungovania cestovného ruchu v oblasti východnej
Európy. Má poznatky o formách cestovného ruchu a hlavných ekonomických aspektoch cestovného
ruchu. Vie vykonať rešerš na zadanú tému, rozlíšiť relevantné od irelevantného a štruktúrovane
prezentovať výsledky svojich zistení.

Stručná osnova predmetu:
Cestovný ruch v základnej dimenzii spoločenských, kultúrnych, ekonomických a
environmentálnych a prvkov. Formy cestovného ruchu a ich uplatnenie v praxi. Globálny produkt
v cestovnom ruchu. Lokálny produkt v cestovnom ruchu. Tradície a zvyky v ponuke cestovného
ruchu. Kultúrne dedičstvo, UNESCO a ochrana kultúrneho dedičstva Ekonomické aspekty v
cestovnom ruchu. Vybraná destinácia a cestovný ruch (Slovensko). Vybraná destinácia a cestovný
ruch - Rusko. Vybraná destinácia a cestovný ruch – Česká republika. Vybraná destinácia a cestovný
ruch - Albánsko. Vybraná destinácia a cestovný ruch - Gruzínsko. Vybraná destinácia a cestovný
ruch - Turecko. Vybraná destinácia a cestovný ruch - Ukrajina.

Odporúčaná literatúra:
NOVACKÁ, Ľudmila. 2020. Interpretation of European Cultural Heritage in Tourism. https://
www.academia.edu/49096030/Interpretation_of_European_Cultural_Heritage_in_Tourism
RICHARDS, Greg. 2018. UNWTO Tourism and Culture Synergies Report. https://
www.academia.edu/36119398/UNWTO_Tourism_and_Culture_Synergies_Report
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MICHALOVÁ, Valéria at al. Služby a cestovný ruch súvislosti, špecifiká, cesta rozvoja.
Bratislava: Sprint, 1999. ISBN 80-88848-51-2.
Knižnica ZMOS. https://www.zmos.sk/kniznica-zmos.html
World Heritage List. Dostupné na adrese: https://whc.unesco.org/en/list/.
Materiály k predmetu budú na začiatku semestra sprístupné na platforme MS TEAMS.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 55

A B C D E FX

72,73 9,09 3,64 3,64 1,82 9,09

Vyučujúci: prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.03.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-105/22

Názov predmetu:
Cvičenia z komparatívnej pragmatiky 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-001/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie počas výučbovej časti:
a) aktívna účasť na cvičeniach, systematická príprava na hodiny a vypracovanie domácich úloh (10
bodov);
b) úspešný výsledok (hodnotený známkami A až E) z malých priebežných písomných testov a/
alebo ústneho skúšania prebraného učiva (45 bodov);
c) úspešný výsledok (hodnotený známkami A až E) zo súbornej priebežnej písomky v polovici
semestra (15 bodov);
aj v zápočtovom týždni:
d) úspešný výsledok (hodnotený známkami A až E) zo súbornej písomky (30 bodov).
Študent musí dosiahnuť najmenej 60% úspešnosť vo všetkých častiach hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Akceptované sú 2 (dve) absencie, ktorých dôvodnosť je preukázaná.
Presný termín záverečnej súbornej písomky bude oznámený na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent, ktorý predmet absolvuje úspešne, pozná zásady efektívnej komunikácie v materinskom
a cudzom jazyku. Vo vybraných situáciách je schopný použiť vhodné jazykové prostriedky
zodpovedajúce základnej úrovni ovládania jazyka a dosahovať predpokladané komunikačné ciele.

Stručná osnova predmetu:
Zásady efektívnej komunikácie a ich uplatnenie v praxi. Výber a využívanie komunikačnej
taktiky a komunikačných stratégií. Komparácia komunikačných modelov a aktov (ruský jazyk vs
slovenský jazyk) s ohľadom na komunikačný cieľ a kontextovú situáciu: a) oslovenie, b) upútanie
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pozornosti, c) zoznámenie, d) privítanie a rozlúčenie, e) súhlas a nesúhlas, f) gratulácia a prianie,
g) ospravedlnenie, h) pozvanie, ch) oznámenie.

Odporúčaná literatúra:
KLINCKOVÁ, Jana. Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky. Banská Bystrica: UMB v
Banskej Bystrici, 2008. ISBN 978-80-8083-626-9
ABOLINA, N. S. Praktikum po razvitiju kommunikacii: učebnoje posobije [online].
Jekaterinburg: Izd-vo Ros. gos. prof. - ped. un-ta, 2012. ISBN 978-5-8050-0486-6.
Dostupné na adrese: http://www.brsu.by/sites/default/files/englang/Distance/n._s._abolina_-
_praktikum_po_razvitiyu_kommunikatsii.pdf
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 136

A B C D E FX

36,76 23,53 13,97 8,09 2,94 14,71

Vyučujúci: Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-106/22

Názov predmetu:
Cvičenia z komparatívnej pragmatiky 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-005/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie počas výučbovej časti:
a) aktívna účasť na cvičeniach, systematická príprava na hodiny a vypracovanie domácich úloh (10
bodov);
b) úspešný výsledok (hodnotený známkami A až E) z malých priebežných písomných testov a/
alebo ústneho skúšania prebraného učiva (45 bodov);
c) úspešný výsledok (hodnotený známkami A až E) zo súbornej priebežnej písomky v polovici
semestra (15 bodov);
aj v zápočtovom týždni:
d) úspešný výsledok (hodnotený známkami A až E) zo súbornej písomky (30 bodov).
Študent musí dosiahnuť najmenej 60% úspešnosť vo všetkých častiach hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Akceptované sú 2 (dve) absencie, ktorých dôvodnosť je preukázaná.
Presný termín záverečnej súbornej písomky bude oznámený na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100 % priebežné
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent, ktorý predmet absolvuje úspešne, pozná zásady efektívnej komunikácie v materinskom
a cudzom jazyku. Vo vybraných situáciách je schopný použiť vhodné jazykové prostriedky
zodpovedajúce základnej úrovni ovládania jazyka a dosahovať predpokladané komunikačné ciele.

Stručná osnova predmetu:
Špecifiká spoločenskej konverzácie (small talk) v ruskom a slovenskom jazyku. Komparácia
komunikačných prostriedkov, nástrojov, klišé a formúl využívaných na vyjadrenie zdvorilosti
(Zdvorilostná teória v praxi). Komparácia komunikačných modelov a aktov (ruský jazyk vs
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slovenský jazyk) s ohľadom na komunikačný cieľ a kontextovú situáciu: a) povolenie a zákaz, b)
odmietnutie, c) prosba a príkaz, d) vyjadrenie radosti, e) vyjadrenie úcty, f) vyjadrenie empatie,
g) vyjadrenie ľútosti a sústrasti, h) vyjadrenie komplimentu a pochvaly, ch) poskytnutie rady.
Lingvistický šok (medzijazykové homonymá). Komparácia základov spoločenskej etikety.

Odporúčaná literatúra:
KLINCKOVÁ, Jana. Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky. Banská Bystrica: UMB v
Banskej Bystrici, 2008. ISBN 978-80-8083-626-9
ABOLINA, N. S. Praktikum po razvitiju kommunikacii: učebnoje posobije [online].
Jekaterinburg: Izd-vo Ros. gos. prof. - ped. un-ta, 2012. ISBN 978-5-8050-0486-6.
Dostupné na adrese: http://www.brsu.by/sites/default/files/englang/Distance/n._s._abolina_-
_praktikum_po_razvitiyu_kommunikatsii.pdf
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 101

A B C D E FX

28,71 38,61 12,87 7,92 6,93 4,95

Vyučujúci: Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-033/22

Názov predmetu:
Dejiny a kultúra Ruska 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-033/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: domáce zadania a aktivita počas semestra (20 bodov). Podmienkou
pripustenia k záverečnej skúške je dosiahnutie min. 60 % z priebežného hodnotenia. Záverečné
hodnotenie: písomné a ústne preskúšanie (80 bodov). Porušenie akademickej etiky má za následok
anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B:
90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej. V priebehu semestra sú povolené max. 2
absencie, na ktoré má študent vážny dôvod. Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS
najneskôr posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 20/80

Výsledky vzdelávania:
Absolvent má základné vedomosti o historických javoch, udalostiach a osobnostiach Ruska. Má
schopnosť základnej orientácie v geografii Ruska a zručnosti v práci s mapou. Má základné
komunikačné schopnosti potrebné pre verejnú prezentáciu a návyky kritického myslenia.

Stručná osnova predmetu:
1. Geografická charakteristika Ruska.
2. Kyjevská Rus a jej susedia.
3. Kresťanstvo na Rusi. Kultúra východných Slovanov a Kyjevskej Rusi.
4. Nástupnícke štáty Kyjevskej Rusi.
5. Zlatá horda a vzostup Moskovského kniežatstva
6. Spoločenské vrstvy a inštitúcie.
7. Špecifiká kultúrneho rozvoja v období 14. – 16. storočia.
8. Moskovská Rus Ivana IV. Hrozného.
9. Obdobie Smuty a nástup dynastie Romanovovcov.
10. Kultúra a spoločnosť Moskovského štátu v 17. storočí.

Odporúčaná literatúra:
VYDRA, Z. et al. Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017. ISBN:
978-80-7422-324-2 3.
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FIGES, Orlando. Natašin tanec. Kultúrne dejiny Ruska. Bratislava: Premedia, 2020, ISBN
978-80-815- 990-0.
OČOVSKÝ, Š. et al. Malá zemepisná encyklopédia ZSSR. Bratislava: Obzor 1977. ISBN:
65-061-775.
PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Praha: Vyšehrad, 2015.
CINGEROVÁ, Nina – DULEBOVÁ, Irina. Kultúrne regióny Ruska. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5113-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 378

A B C D E FX

28,57 12,43 12,43 7,41 7,94 31,22

Vyučujúci: doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-034/22

Názov predmetu:
Dejiny a kultúra Ruska 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-034/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) hodnotené domáce úlohy a aktivita (30 bodov), b) v
skúškovom období: ústna skúška (70 bodov) Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie
min. 20 bodov z priebežného hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie
získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C:
82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej. Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie. Termíny skúšky
budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Absolvent má základné vedomosti o kultúrnych a historických javoch, udalostiach a osobnostiach
Ruska a dokáže o nich uvažovať v súvislostiach. Má základné komunikačné schopnosti v ruštine v
tematickej oblasti ruských dejín a disponuje návykmi kritického myslenia.

Stručná osnova predmetu:
1. Rusko v období vlády Petra I.: sociálne a politické reformy.
2. Osvietenský absolutizmus Kataríny II.
3. Vlastenecká vojna a obdobie vlády Alexandra I.
4. Reformy Alexandra II. a konzervatívny obrat za vlády Alexandra III.
5. Územná expanzia Ruského impéria v 18.-19. storočí.
6. Posledný cár a ruské revolúcie.
7. Základné medzníky dejín sovietskeho štátu v období do roku 1953.
8. Základné medzníky dejín sovietskeho štátu v období po roku 1953.
9. Sovietska spoločnosť a kultúra.
10. Rozpad Sovietskeho zväzu a základné medzníky dejín postsovietskeho Ruska.

Odporúčaná literatúra:
VYDRA, Z. et al. Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017. ISBN:
978-80-7422-324-2 3.
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FIGES, Orlando. Natašin tanec. Kultúrne dejiny Ruska. Bratislava: Premedia, 2020, ISBN
978-80-815- 990-0.
OČOVSKÝ, Š. et al. Malá zemepisná encyklopédia ZSSR. Bratislava: Obzor 1977. ISBN:
65-061-775.
PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Praha: Vyšehrad, 2015.
CINGEROVÁ, Nina – DULEBOVÁ, Irina. Kultúrne regióny Ruska. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5113-3.
STRELKOVÁ, Katarína – KOREŇKOV, Alexander – KOREŇKOVÁ, Tatiana. Reálie rusky
hovoriacich krajín, Bratislava, Ekonóm. 2020. 2 vyd. 276 s. ISBN 978-80-225-4706-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský (B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 84

A B C D E FX

28,57 14,29 25,0 15,48 8,33 8,33

Vyučujúci: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-115/22

Názov predmetu:
Doplnková odborná činnosť 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Preukázanie konkrétnych mimoškolských odborných aktivít špecifikovaných v stručnej osnove
predmetu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent sa zdokonalí v aplikovaní odborných vedomostí a komunikačných, organizačných,
digitálnych zručností v praxi a tiež v oblasti interpersonálnych schopností. Vie pracovať v tíme -
naplánovať si postup riešenia konkrétnych úloh, rozdeliť si ich a v diskusii a spolupráci dospievať
k ich naplneniu.

Stručná osnova predmetu:
1. Účasť na mimoškolských odborných a spoločenských aktivitách priamo súvisiacich so
vzdelávacím obsahom študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá alebo Ruský
jazyk a kultúra (v kombinácii). 2. Aktívna účasť na projektoch realizovaných na KRVŠ. 3.
Aktívna participácia v študentskom klube Rusalka a/ alebo študentskom prekladateľskom projekte
SAMYZDAT. 4. Publikačná činnosť. 5. Účasť v mimoškolských prekladateľských súťažiach (napr.
Univerziáda) 6. Dobrovoľnícke (bezplatne vykonávané) aktivity súvisiace s areálom východnej
Európy a Ruska. 7. Participácia na iných mimoškolských relevantných projektoch. 8. Administrácia
(podľa pokynov) webovej stránky KRVŠ. 9. Administrácia (podľa pokynov) sociálnych sietí
KRVŠ. 10. Tvorba (podľa pokynov) internetového obsahu KRVŠ.

Odporúčaná literatúra:
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení počas výučby v závislosti od charakteru
prebiehajúcich aktivít.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, ruský (min. A1)

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 17

A B C D E FX

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Bujačková, doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD., doc. Mgr. Irina Dulebová,
PhD., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD., doc. Mgr. Ivan Posokhin,
PhD., prof. Feliks Shteinbuk, DrSc., Mgr. Lucia Chudá, Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 27.03.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-329/22

Názov predmetu:
Doplnková odborná činnosť 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Preukázanie konkrétnych mimoškolských odborných aktivít špecifikovaných v stručnej osnove
predmetu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent sa zdokonalí v aplikovaní odborných vedomostí a komunikačných, organizačných,
digitálnych zručností v praxi a tiež interpersonálnych schopností. Vie pracovať v tíme - naplánovať
si postup riešenia konkrétnych úloh, rozdeliť si ich a v diskusii a spolupráci dospievať k výsledku.

Stručná osnova predmetu:
1. Účasť na mimoškolských odborných a spoločenských aktivitách priamo súvisiacich so
vzdelávacím obsahom študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá alebo Ruský jazyk a
kultúra (v kombinácii).
2. Aktívna účasť na projektoch realizovaných na KRVŠ.
3. Aktívna participácia v študentskom klube Rusalka a/ alebo študentskom prekladateľskom
projekte SAMYZDAT.
4. Publikačná činnosť.
5. Účasť v mimoškolských prekladateľských súťažiach (napr. Univerziáda)
6. Dobrovoľnícke (bezplatne vykonávané) aktivity súvisiace s areálom východnej Európy a Ruska.
7. Participácia na iných mimoškolských relevantných projektoch.
8. Administrácia (podľa pokynov) webovej stránky KRVŠ.
9. Administrácia (podľa pokynov) sociálnych sietí KRVŠ.
10. Tvorba (podľa pokynov) internetového obsahu KRVŠ.

Odporúčaná literatúra:
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení počas výučby v závislosti od charakteru
prebiehajúcich aktivít.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský (min. A1), slovenský
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Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A B C D E FX

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Bujačková, doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD., doc. Mgr. Irina Dulebová,
PhD., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD., doc. Mgr. Ivan Posokhin,
PhD., prof. Feliks Shteinbuk, DrSc., Mgr. Lucia Chudá, Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-048/22

Názov predmetu:
Exkurzia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: exkurzia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 5d
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-048/12

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť (70 bodov). Odovzdanie písomnej práce po absolvovaní exkurzie (30 bodov).
Stupnica hodnotenia: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 70/30

Výsledky vzdelávania:
Poslucháči lepšie poznajú priestor študovaného areálu, kultúrne dedičstvo a reálie východnej
Európy a uplatnili svoje zručnosti v oblasti komunikácie v cudzojazyčnom prostredí.

Stručná osnova predmetu:
Študenti sa prihlásia na exkurziu a spolu s pedagógom pripravia itinerár a program.
Exkurzia je spravidla dvoj-až päťdňová a jej program sa prispôsobuje podľa destinácie.
Po návrate študenti odovzdajú písomnú prácu rozsahom 3 NS, téma ktorej bude upresnená v
závislosti od miesta exkurzie.

Odporúčaná literatúra:
CINGEROVÁ, Nina; DULEBOVÁ, Irina. Kultúrne regióny Ruska. Vysokoškolská učebnica.
Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. ISBN 978-80-223-5113-3.
Ďalšia literatúra podľa pokynov vyučujúceho.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Ruský (B1).

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 54

A B C D E FX

96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7

Vyučujúci: doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 13.03.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-024/22

Názov predmetu:
Jazyk ruských komerčných textov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-028/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie všetkých úloh počas semestra: aktívna účasť a práca na hodinách (20 bodov),
úspešné absolvovanie ústneho skúšania z glosárov na začiatku každej hodiny (30 bodov),
domáce úlohy a preklady (50 bodov),
Pri priebežných domácich úlohách a prekladoch je potrebné dosiahnuť aspoň 60 % úspešnosť.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Akceptujú sa max. 2 absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu má študent poznatky o obsahových náležitostiach a jazykových
prostriedkoch slovenských a ruských komerčných textov. Dokáže v nich identifikovať termíny
a kľúčové slová a zvoliť vhodnú stratégiu pri ich nahradzovaní v cieľovom jazyku. Ovláda
najfrekventovanejšie termíny a konvenčné frázy, ktoré sa používajú v komerčnej
sfére. Rozšíri si slovnú zásobu v preberaných tematických oblastiach a zvýši si svoju lingvokultúrnu
kompetenciu.

Stručná osnova predmetu:
1. Zaradenie komerčných textov zo štylistického hľadiska. Charakteristika ruského a slovenského
administratívneho štýlu.
2. Jazykové prostriedky: terminologická a neterminologická lexika, konvenčné frázy, vybrané
morfologické a syntaktické javy.
3. Hospodárska korešpondencia a jej druhy. Náležitosti obchodného listu.
4. Jednoduché obchodné listy – oznámenie a pozvanie.
5. Jednoduché obchodné listy – prosba a poďakovanie.
6. Jednoduché obchodné listy – reklamácia a urgencia.
7. Korešpondencia pred uzavretím kontraktu – dopyt, ponuka, objednávka.
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8. Jazyk kontraktu.
9. Preklad vybraných častí kontraktu I.
10. Preklad vybraných častí kontraktu II.
10. Základné dokumenty v zahraničnom obchode.
11. Zápisnica z obchodného rokovania.
12. Preklad marketingového textu.

Odporúčaná literatúra:
ŠEBESTOVÁ,Valentína. – ŠEBESTA, Juraj. Komerčná ruština v praxi. Bratislava, 1999. ISBN
80-8044-052-2.
MISTRÍK, Ján. Štylistika. Bratislava, 1997. ISBN: 80-08-02529-8.
GALLO, Ján – MAKAROVSKA, Oľga. – KALITA, Inna. Vvedenie v delovoje obščenije. Nitra:
UKF v Nitre, 2020. ISBN ISBN 978-80-558-1612-8. Dostupné na: https://ujep.academia.edu/
InnaKalita/Textbooks.
GALLO, Ján – IĽJIN, Denis. Delovaja korrespondencija i dokumentacija. Nitra: UKF v Nitre,
2020. ISBN 978-80-558-1613-5.
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení počas výučby.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský (min. B1), slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 71

A B C D E FX

39,44 30,99 18,31 8,45 2,82 0,0

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Bujačková

Dátum poslednej zmeny: 05.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-113/22

Názov predmetu:
Kapitoly z dejín a kultúry Ukrajiny 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 7s / 7s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje predmet, ak získa v priebežnom hodnotení najmenej 60 bodov zo 100. Priebežné
hodnotenie zohľadňuje:
- aktívnu účasť na seminároch (akceptujú sa maximálne 2 absencie zo zdravotných alebo vážnych
osobných dôvodov).
- seminárnu esej v rozsahu 6000 znakov na tému podľa pokynov vyučujúceho,
- 2 prezentácie na vopred určenú tému (10–15 snímok v každej prezentácii, s bibliografiou,
bibliografia obsahuje minimálne 4 relevantné zdroje), spôsob prezentácie: obhajoba na seminári,
po obhajobe - zaslanie prezentácie vyučujúcemu.
Pri hodnotení eseje a prezentácie sa zohľadňuje:
a. preukázanie heuristických zručností
b. preukázanie analytických zručností v spôsobe spracovania materiálu
c. uplatnenie zásad vedeckej práce a jazykovej kultúry
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Absolvent disponuje základnými vedomosťami v oblasti dejín a kultúry Ukrajiny. Vyzná sa
v problematike periodizácie a kľúčových etáp vývoja ukrajinskej kultúry, hlavných prúdoch,
trendoch, javoch a kľúčových postavách ukrajinskej kultúry. Má rozvinuté kritické myslenie v
oblasti vybraných tematických okruhov.

Stručná osnova predmetu:
1. História Ukrajiny ako konštrukt: historiografické koncepty a interpretácie dejín.
2. Ukrajina a stredná Európa: základný konceptuálny aparát ukrajinskej historiografie.
3. Cvičenia na interpretáciu ukrajinských historických prameňov.
4. Dejiny ukrajinskej kultúry ako akademickej disciplíny: predmet, úlohy, pôvod, základná
terminológia, metódy kultúrnych štúdií. Funkcie kultúry. Typológia kultúr.
5. Staroveké kultúry na území Ukrajiny.
6. Ukrajina ako dedič kultúry Kyjevskej Rusi.
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7. Interakcia pohanských a kresťanských tradícií v histórii a kultúre Ukrajiny.
9. Ukrajinský ľudový kroj. Tradície a zahraničné kultúrne výpožičky v kultúre obliekania
ukrajinských kozákov.
10. Sémantika a symbolika účesu a čelenky ukrajinských žien v kultúrnej, regionálnej, sociálnej
perspektíve.
11. Haličsko-Volyňské kniežatstvo v XII. - XIII. storočí: územie, obyvateľstvo, hospodársky
rozvoj, sociálno-politický a kultúrny život. Rozvoj školstva a knižnej kultúry, architektúry, umenia,
remesiel a hudby.

Odporúčaná literatúra:
MATEJKO, Ľubor (ed.) Ukrajinské identity. Prednášky o politike, jazykovej situácii, literatúre a
umení. Bratislava: Porta Danubiana 2015. ISBN: 978-80-971479-2-1.
RYCHLÍK, Ján, ZILYNSKYJ, Bohdan, MAGOCSI, Pavol Robert. História Ukrajiny. Praha:
Lidové noviny, 2015. ISBN: 978-80-7106-409-1.
ЛЕФТЕРОВ, В.А., КУЛАЧИНСКИЙ, Н.Н., ПОДКУПКО, Т.Л., МАЗАНОВ, В.В. История
Украины : учебно-методическое пособие для иностранных студентов международного
факультета (русский язык обучения) Одесского национального медицинского
университета. Одесса, 2015. Dostupné na adrese: https://www.onmedu.edu.ua/xmlui/bitstream/
handle/123456789/8810/LefterovIstoriya.pdf?sequence=2&isAllowed=y
ПЕРЕДЕРИЙ И.Г. История украинской культуры: учебное пособие
для иностранных студентов. Полтава: ПолтНТУ, 2016. Dostupné na
adrese: http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/1217/1/%D0%9F
%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%20%D0%BA
%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA
%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD
%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf
ЮРЧЕНКО О. А. История Украины: Курс лекций для довуз. подгот. иностр. граждан. — К.:
МАУП, 2006–2007. Ч. 2: (ХХ — нач. ХХІ в.). — 2007. — 71 с. — Библиогр.: с. 68–69. ISBN
966-608-749-5 // https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_15.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruština (B1), ukrajinčina (A1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A B C D E FX

40,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0

Vyučujúci: doc. Vira Berkovets, PhD., prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 05.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-118/22

Názov predmetu:
Kapitoly z dejín a kultúry Ukrajiny 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 7s / 7s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje predmet, ak získa v priebežnom hodnotení najmenej 60 bodov zo 100. Priebežné
hodnotenie zohľadňuje:
- aktívnu účasť na seminároch (akceptujú sa maximálne 2 absencie zo zdravotných alebo vážnych
osobných dôvodov).
- seminárnu esej v rozsahu 6000 znakov na tému podľa pokynov vyučujúceho,
- 2 prezentácie na vopred určenú tému (10–15 snímok v každej prezentácii, s bibliografiou,
bibliografia obsahuje minimálne 4 relevantné zdroje), spôsob prezentácie: obhajoba na seminári,
po obhajobe - zaslanie prezentácie vyučujúcemu.
Pri hodnotení eseje a prezentácie sa zohľadňuje:
a. preukázanie heuristických zručností
b. preukázanie analytických zručností v spôsobe spracovania materiálu
c. uplatnenie zásad vedeckej práce a jazykovej kultúry
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Absolvent disponuje základnými vedomosťami v oblasti dejín a kultúry Ukrajiny. Vyzná sa
v problematike periodizácie a kľúčových etáp vývoja ukrajinskej kultúry, hlavných prúdoch,
trendoch, javoch a kľúčových postavách ukrajinskej kultúry. Má rozvinuté kritické myslenie v
oblasti vybraných tematických okruhov.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Ukrajinská kultúra litovsko-poľského obdobia (14. storočie - prvá polovica 17. storočia):
historické predpoklady vývoja, vzdelávania, kníhtlače, literatúry, architektúry a umenia.
2. Ukrajina v období baroka a osvietenstva (17. – 18. storočie): školstvo a kníhtlač.
3. Ukrajinské barokové umenie: architektúra, výtvarné umenie, hudba, divadlo, literatúra.
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4. Všeobecné trendy v smerovaní západnej Európy a Ukrajiny v 19. storočí. Špecifiká vývoja
vzdelávania na Ukrajine v 19. storočí. Založenie univerzity v Charkove a v Kyjeve. Ľvovská
univerzita ako kultúrne centrum západnej Ukrajiny.
5. Základné tendencie vedeckého výskumu na Ukrajine v prvej polovici 19. storočia (etnografia,
dejepis, matematika, fyzika, chémia, biológia, filológia, pedagogika).
6. Vývoj ukrajinského jazyka a literatúry v 19. storočí. Asimilačná aktivita ruskej autokracie vo
vzťahu k ukrajinskému národu a jeho kultúre.
7. Ukrajinská kultúra na konci 19. – v prvej polovici 20. storočia: všeobecné tendencie a trendy.
8. Sovietske obdobie (1921-1991) v ukrajinskej kultúre.
9. Vidiecke povstania proti sovietskej moci na začiatku 20. rokov 20. storočia. Hladomor
(Holodomor 1932-1933) ako genocída ukrajinského ľudu. Reflektovanie tragických udalostí
hladomoru (1932–1933) v ukrajinskej literatúre a kinematografii.
10. Ukrajina v druhej polovici 20. storočia. Vývoj ukrajinskej kultúry a vedy v rokoch 1941–1991.
11. Oživenie a rozvoj ukrajinskej kultúry v období nezávislosti (školstvo, šport, divadlo, kino,
hudba, literatúra, výtvarné umenie).
12. Trendy vo vývoji modernej ukrajinskej kultúry (výtvarné umenie, umelecká fotografia,
architektúra, divadlo). Knižné veľtrhy a literárne festivaly v 21. storočí.

Odporúčaná literatúra:
MATEJKO, Ľubor (ed.) Ukrajinské identity. Prednášky o politike, jazykovej situácii, literatúre a
umení. Bratislava: Porta Danubiana 2015. ISBN: 978-80-971479-2-1.
RYCHLÍK, Ján, ZILYNSKYJ, Bohdan, MAGOCSI, Pavol Robert. História Ukrajiny. Praha:
Lidové noviny, 2015. ISBN: 978-80-7106-409-1.
ЛЕФТЕРОВ, В.А., КУЛАЧИНСКИЙ, Н.Н., ПОДКУПКО, Т.Л., МАЗАНОВ, В.В. История
Украины : учебно-методическое пособие для иностранных студентов международного
факультета (русский язык обучения) Одесского национального медицинского
университета. Одесса, 2015. Dostupné na adrese: https://www.onmedu.edu.ua/xmlui/bitstream/
handle/123456789/8810/LefterovIstoriya.pdf?sequence=2&isAllowed=y
ПЕРЕДЕРИЙ И.Г. История украинской культуры: учебное пособие
для иностранных студентов. Полтава: ПолтНТУ, 2016. Dostupné na
adrese: http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/1217/1/%D0%9F
%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%20%D0%BA
%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA
%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD
%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf
ЮРЧЕНКО О. А. История Украины: Курс лекций для довуз. подгот. иностр. граждан. — К.:
МАУП, 2006–2007. Ч. 2: (ХХ — нач. ХХІ в.). — 2007. — 71 с. — Библиогр.: с. 68–69. ISBN
966-608-749-5 // https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_15.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský jazyk (B1), ukrajinský jazyk (A1)

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Vira Berkovets, PhD., prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 05.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-170/12

Názov predmetu:
Kapitoly z dejín vied, techniky a súvisiacich ekonomík v ruskom
priestore

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je spracovanie a odprezentovanie zadanej relevantnej témy z
oblasti vedy a techniky a absolvovanie ústnej skúšky z odprednášanej látky. Porušenie akademickej
etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Klasifikačná
stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Výsledky vzdelávania:
Študent absolvovaním predmetu získa prehľad o vývoji vedy a techniky najmä v Rusku ale aj vo
východoeurópskom priestore všeobecne a to od čias Petra Veľkého až po súčasnosť. Záber predmetu
je od čias veľkých polyhistorov 18.storočia ako bol Lomonosov, cez prvú priemyselnú revolúciu
v tomto priestore (éra pary) až po najnovšie úspechy ruskej vedy ako je kozmonautika, letecky
alebo jadrový priemysel. Jednotlivé kapitoly sú prednášané v ekonomicko-politickom kontexte
danej doby.

Stručná osnova predmetu:
Míľniky vedy a techniky najmä v ruskom a sovietskom priestore a ich spoločensko- ekonomický
kontext. Kozmonautika, letectvo, vojenské a mierové využitie jadra, Černobyľ, špecifická
sovietskeho automobilizmu, éra pary, suroviny ropa a zlato. Úspechy a zlyhania ekonomiky a vedy
od Petra Veľkého do postsovietskych čias.

Odporúčaná literatúra:
GRAHAM, Loren H. Science in Russia and the Soviet Union a short history. New York:
Cambridge University Press, 1993. ISBN 0-521-28789-8
ZUBOV, Andrej. Dějiny Ruska 20. století (Díl I); Praha: Argo, 2014. ISBN 978-80-257-0921-4.
ZUBOV, Andrej. Dějiny Ruska 20. století (Díl II). Praha: Argo, 2015. ISBN 978-80-257-0964-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 77

A B C D E FX

38,96 36,36 11,69 10,39 2,6 0,0

Vyučujúci: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-031/22

Názov predmetu:
Konzekutívne tlmočenie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-019/22 - Základný kurz konzekutívneho tlmočenia

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-031/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledné hodnotenie sa uskutočňuje na základe spriemerovania výsledkov celosemestrálnej práce.
Vzhľadom na špecifiká predmetu sa počas semestra hodnotia: aktívna účasť na hodinách, príprava
prejavov a jednotlivé tlmočnícke prejavy. Priebežne získa za tieto položky študent 4 známky,
na základe ktorých sa mu uzavrie hodnotenie na konci semestra. Presné termíny priebežného
hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Študent musí dosiahnuť najmenej 60% úspešnosť
vo všetkých častiach hodnotenia. Povolené sú dve absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má lepšie zručnosti v oblasti konzekutívneho tlmočenia v jazykovej kombinácii ruština
– slovenčina obomi smermi s použitím základných tlmočníckych techník a tlmočníckej notácie,
ako aj lepšiu krátkodobú pamäť pre potreby konzekutívneho tlmočenia, vie urobiť terminografickú
a faktografickú príprava na tlmočenie, rozšíril svoju aktívnu a pasívnu slovnú zásobu v rámci
vybraných tematických okruhov. Je schopný pretlmočiť do/z ruštiny menej náročný text s minimom
faktoktografických informácií v rozsahu 2 minúty.

Stručná osnova predmetu:
1. Profesionálna etika tlmočníka
2. Klasifikácia textov podľa účelu, tematického zamerania a štýlu
3. Nácvik mnemotechnických zručností
4. Nácvik tlmočníckeho zápisu
5. Postupy pri samostatnej príprave prejavov v slovenčine a ruštine, tvorba glosárov
6. Nácvik používania jazykových transformácií pri konzekutívnom tlmočení
7. Konzekutívne tlmočenie textov postupne stúpajúcej jazykovej náročnosti z vybraných
tematických okruhov
8. Postupy pri sebareflexie tlmočníckeho prejavu
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9. Komunitné tlmočenie

Odporúčaná literatúra:
LORKOVÁ Zuzana, KNAPCOVÁ, Veronika. Základný kurz konzekutívneho tlmočenia
[elektronický zdroj], Bratislava: Stimul, 2012. ISBN 978-80-8127-064-2.
MAKAROVÁ, Viera: Tlmočenie hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného,
Bratislava: Stimul, 2004. ISBN 80-88982-81-2.
Šesť aspektov translácie Jana Rakšányiová (ed.), Bratislava: AT Publishing, 2008. ISBN
978-80-88954-50-7.
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení počas výučby.
Dočasné učebné texty a aktuálne materiály z médií sú dostupné v príslušnej skupine MS TEAMS.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský jazyk B1, slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 35

A B C D E FX

31,43 45,71 17,14 5,71 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-bpRU-221/22

Názov predmetu:
Kurz prekladu umeleckých textov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-bpRU-221/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch a odovzdanie všetkých písomných prekladov vybraných umeleckých
textov/zadaní (100 bodov). Body sa strhávajú za nedodržanie termínu odovzdania prekladu.
Povolené sú dve absencie. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných
bodov v príslušnej položke hodnotenia. Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D:
72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študentka/študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o základných predpokladoch
a východiskách prekladu umeleckých textov. Disponuje poznatkami o podobe analýzy a
interpretácie ako nevyhnutnej predprípravy prekladov. Má základné vedomosti o procese prekladu
a vytvára si základné návyky potrebné pre legitímny prístup k prekladom literárnych textov.

Stručná osnova predmetu:
1. Porozumenie textu originálu - práca so slovníkmi.
2. Kontextualizácia autora a diela originálu ako predpoklad analýzy a interpretácie.
3. Analýza umeleckého textu ako základ jeho interpretácie.
4. Analýza umeleckého textu - východiská, prístupy a postupy.
5. Analýza umeleckého textu v materinskom jazyku v praxi.
6. Interpretácia umeleckého textu - východiská, prístupy a postupy.
7. Interpretácia umeleckého textu ako východisko prekladu – práca s viacerými typmi slovenských
textov.
8. Interpretácia umeleckého textu ako východisko prekladu - práca s rozličnými typmi ruských
textov.
9. Preklad rozprávky - otázky adresáta.
10. Preklad epického textu.

Odporúčaná literatúra:
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FERENČÍK, Ján. Kontexty prekladu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1982. HOCHEL,
Braňo. Preklad ako komunikácia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990. ISBN 80-220-0003-5
VILIKOVSKÝ, Ján. Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ. 1984.GROMOVÁ,
Edita. Teória a didaktika prekladu. Nitra: FF UKF, 2003. ISBN 80-8050-587-X. ELIAŠOVÁ,
Věra. Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, 2011, EAN 978-80223-429-57.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, ruský jazyk na zodpovedajúcej úrovni (B1) je nevyhnutný pre absolvovanie predmetu

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 52

A B C D E FX

34,62 44,23 21,15 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 22.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-052/22

Názov predmetu:
Lexikológia ruského jazyka

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-326/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) 6 x hodnotené domáce úlohy (5 bodov za každú) spolu 30
bodov.
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 20 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o základných lexikologických pojmoch,
vie používať získané poznatky o paradigmatických vzťahoch v ruskej lexike v praxi (ústne a
písomne). Systému lexikálnych paradigmatických vzťahov rozumie aj v komparácii so slovenčinou,
ovláda správne používanie synoným a antoným v závislosti od funkčného štýlu. Disponuje návykmi
práci s rôznymi druhmi slovníkov pomáhajúcich správnemu výberu lexikálnych prostriedkov.

Stručná osnova predmetu:
1. Predmet a úlohy lexikológie. Lexikológia a iné lingvistické disciplíny.
2. Lexikálny význam slova.
3. Viacvýznamovosť slova (polysémia). Spôsoby vzniku polysémie v ruštine.
4. Homonymia a homonymá. Vznik homoným v ruštine. Rusko-slovenské homonymá. Homonymia
a polysémia.
5. Synonymia a synonymá, synonymické rady, typy synoným a ich použitie v reči. Synonymia a
polysémia.
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6. Antonymia a antonymá. Typy antoným. Antonymia a polysémia, antonymia a synonymia.
7. Paronymia a paronymá. Typy paroným. Štylistické funkcie paroným.
8. Ruská lexika z hľadiska jej pôvodu. Pôvodná a prevzatá lexika.
9. Ruská lexika z hľadiska sféry jej použitia. Všeobecne používaná a teritoriálne alebo sociálne
ohraničená lexika. Dialektizmy, termíny, profesionalizmy, slang, žargonizmy, argotizmy.
10. Ruská lexika z hľadiska aktívnej a pasívnej slovnej zásoby. Archaizmy a historizmy.
neologizmy.
11. Ruská lexika z hľadiska aktívnej a pasívnej slovnej zásoby. Neologizmy.
12. Ruská lexikografia. Základné typy slovníkov.

Odporúčaná literatúra:
SOKOLOVÁ, Jana. a kol.: Lexika súčasného ruského jazyka, Učebnica a cvičebnica. UKF v
Nitre. FF Nitra, 2003, 282 s. ISBN: 80-8050-600-0
KONFEDERÁKOVÁ, Galina. Lexikálne cvičenia z ruského jazyka. Bratislava: Univerzita
Komenského, 1993. 3 vyd. 101 s. ISBN 80-223-0497-2
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra a dostupná v MS TEAMS.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský (B1), slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 73

A B C D E FX

23,29 23,29 27,4 10,96 13,7 1,37

Vyučujúci: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-400/15

Názov predmetu:
Obhajoba bakalárskej práce

Počet kreditov: 12

Stupeň štúdia: I.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie bakalárskej práce v termíne určenom v harmonograme aktuálneho akademického roka
pre príslušný termín realizácie štátnej skúšky. Bakalárska práca sa odovzdáva v elektronickej verzii
prostredníctvom AIS. Práca musí spĺňať parametre určené vnútorným systémom kvality UK. Na
hodnotenie bakalárskej práce sa vzťahujú ustanovenia článku 14 Vnútorného predpisu č. 5/2020
(Študijného poriadku Filozofickej fakulty UK).
Vedúci záverečnej práce a jej oponent vypracujú posudky k bakalárskej práci a navrhnú hodnotenie
v klasifikačnej stupnici A-FX, ktoré má študent k dispozícii min. 3 pracovné dni pred obhajobou.
Kritériá hodnotenia bakalárskej práce:
1. Prínos bakalárskej práce, splnenie cieľov práce v jej zadaní a náležitostí na obsah bakalárskej
práce daných vnútorným systémom kvality UK. Posudzuje sa: preukázanie znalostí a vedomostí,
schopnosti tvorivo pracovať v študijnom programe, schopnosť uplatnená pri zhromažďovaní,
interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry; v prípade prakticky zameranej bakalárskej
práce aj zvládnutie aplikácie teoretických východísk v praxi a verifikovateľnosť hypotéz;
2. Originálnosť práce (bakalárska práca nesmie mať charakter plagiátu, nesmie narúšať autorské
práva iných autorov); súčasťou dokumentácie k obhajobe bakalárskej práce sú aj protokoly
originality z CRZP a Theses, k výsledkom ktorých sa vedúci záverečnej práce a oponent vyjadrujú
vo svojich posudkoch;
3. Správnosť a korektnosť citovania použitých informačných zdrojov, výsledkov výskumu iných
autorov a autorských kolektívov, správnosť opisu metód a pracovných postupov iných autorov
alebo autorských kolektívov;
4. Súlad štruktúry bakalárskej práce s predpísanou skladbou definovanou vnútorným systémom
kvality UK;
5. Rešpektovanie odporúčaného rozsahu bakalárskej práce (odporúčaný rozsah bakalárskej práce
je spravidla 30 – 40 normostrán = 54 000 až 72 000 znakov vrátane medzier), primeranosť rozsahu
práce posudzuje vedúci záverečnej práce;
6. Jazyková a štylistická úroveň práce a formálna úprava.
Študent ústne prezentuje obsah, dosiahnuté ciele a závery bakalárskej práce a odpovedá na otázky
a pripomienky vedúceho záverečnej práce, oponenta, resp. členov skúšobnej komisie. Komisia
komplexne zhodnotí kvalitu bakalárskej práce, posúdi spôsob a formu obhajoby a schopnosť
študenta adekvátne reagovať na pripomienky a otázky v posudkoch vedúceho záverečnej práce
a oponenta. Hodnotenie sa dosiahne z aritmetického priemeru hodnotení z posudku vedúceho
záverečnej práce, oponenta a hodnotenia skúšobnej komisie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Študent má osvojené základné náležitosti písania odborného textu za dodržania pravidiel
akademickej etiky, je schopný tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný
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program, disponuje primeranými znalosťami a vedomosťami o spracúvanej problematike. Vie
uplatniť svoje zručnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry,
prípadne pri jej aplikácii v praxi alebo má schopnosť riešiť čiastkovú úlohu, ktorá súvisí so
zameraním bakalárskej práce. Po úspešnej obhajobe bakalárskej práce dokáže študent logicky
narábať s teoretickým zázemím problematiky bakalárskej práce a argumentačne reagovať na otázky
k spracovanej problematike.

Stručná osnova predmetu:
1. Prezentovanie bakalárskej práce študentom pred komisiou pre štátne skúšky, oponentom
bakalárskej práce a prítomnými.
2. Reakcia študenta na pripomienky a otázky v posudkoch.
3. Reakcia študenta na otázky komisie pre štátne skúšky a v diskusii.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

Odporúčaná literatúra:
LICHNEROVÁ, L. Písanie a obhajoba záverečných prác [online]. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2016 [cit. 2016-10-09]. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/
LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prace.pdf.
Vnútorný predpis č. 5/2020 [online]. Univerzita Komenského v Bratislave,
2015 [cit. 2021-09-09]. Dostupné na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/
as/2020/20200527/04a_Studijny_poriadok_FiF_UK.pdf.
Záverečné práce [online]. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2020 [cit.
2021-08-09]. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-
studium/zaverecne-prace/

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, ruský

Dátum poslednej zmeny: 30.03.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-001/22

Názov predmetu:
Odborná angličtina 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-001/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti (priebežne) - test (50 bodov), prezentácia a písomná práca (40 bodov), a
aktívna účasť na hodine (10 bodov)
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. V odôvodnených prípadoch (vážne
zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa
s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje kľúčovými jazykovými prostriedkami a pozná rôzne štýly a žánre na úspešné
zvládnutie procesov cudzojazyčnej komunikácie (ústnej i písomnej) v špecifickom segmente
odbornej sféry, ktorú predstavuje príprava na povolanie vo vysokoškolskom prostredí.
Študent dokáže v cudzom jazyku referovať o vysokoškolskom štúdiu na Slovensku a jeho
organizácii. Študent je schopný predstaviť vlastný študijný program, vie popísať, aké je jeho
uplatnenie a motivácia k štúdiu. Študent má potrebné jazykové znalosti a zručnosti na budovanie
slovnej zásoby, špecifickej pre daný študijný odbor. Vie získavať informácie z cudzojazyčných
zdrojov. Študent rozumie jednoduchým autentickým textom z oblasti humanitných a spoločenských
vied. Vie napísať vybrané texty používané v akademickom prostredí. Dokáže extrahovať informácie
a dáta z rôznych akademických textov a vizuálne ich prezentovať pomocou grafov a tabuliek s
použitím vhodnej slovnej zásoby pri komunikácii v akademickom prostredí.

Stručná osnova predmetu:
Výber z nasledovných (podľa odboru):
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• Vysokoškolské štúdium, jeho organizácia, techniky samoštúdia, techniky osvojovania si cudzieho
jazyka
• Študijný program, jeho obsah, profil absolventa
• Čo je odborný text?
• Jazykové konvencie v akademickom prostredí
• Odborná terminológia a jej použitie
• Problematika vecných textov – kompozícia, štýly, register
• Práca s modelovým vecným textom so zreteľom na rozvíjanie rečových zručností
• Rozvíjanie čitateľskej kompetencie (autentické textoch z humanitných a spoločenských vied)
• Identifikácia definícií v textoch a pravidlá ich používania
• Textotvorné postupy a ich použitie pri nácviku písania krátkych odborne zameraných textov (napr.
definície, enumeračné a komparatívno-kontrastné texty a pod.)
• Signálne výrazy, ich význam a funkcia v odbornej komunikácii
• Použitie vhodných signálnych výrazov
• Transformácia grafického materiálu na súvislý text
• Transformácia súvislého textu do grafickej podoby

Odporúčaná literatúra:
Všeobecná literatúra:
McCARTHY, M. a O`DELL, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010. ISBN 978-1-107-59166-0.
ŠULOVSKÁ, D. Selected topics from academic writing [online]. Bratislava: Stimul , 2022 [cit.
2022-01-01]. Dostupné na: https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/43.
Literatúra špecifická pre odbor:
CERAMELLA, Nick. a Elizabeth LEE. Cambridge English for the Media. Cambridge:
Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-0-521-72457-9.
ELIAŠOVÁ, V. Journalism and Marketing Communication Resource Materials (1st year
students). Part 1 [online]. Bratislava: Stimul, 2020 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_JMC_1-2_9788081272981.pdf
ELIAŠOVÁ, V. Journalism and Marketing Communication Resource Materials (1st year
students). Part 2 [online]. Bratislava: Stimul , 2020 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet:
http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_JMC_1-2_9788081272981.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Psychology 1 Collection of Study
Material. [online]. Bratislava: Stimul , 2018 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_english_psychology_1.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Social Sciences Collection of Study
Material for Students of Cultural Studies, Ethnology, Sociology [online]. Bratislava: Stimul, 2019
[cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_EFSOSS.pdf
ŠIMKOVÁ, Svatava. English for students of archaeology 1 - a textbook for university students.
Bratislava: Comenius University, 2019
ŠULOVSKÁ, D. ESP Reader for Students of Philosophy and Religious studies [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_DS_ESP_Reader_philosophy.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based Listening Tasks for ESP Classes. [online]. Bratislava: Stimul, 2018
[cit. 2021-10-14]. Available at: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_DS_video-based_ESP.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based listening tasks for ESP classes. Volume 2 [online]. Bratislava:
Stimul, 2021 [cit. 2021-10-14]. Available at:
https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
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V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (pripravované k publikovaniu) a prezentácie vyučujúcich. Doplnková literatúra bude
prezentovaná na začiatku aj počas semestra.
V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (pripravované k publikovaniu) a prezentácie vyučujúcich. Doplnková literatúra bude
prezentovaná na začiatku aj počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický (minimálne B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 7464

A ABS B C D E FX

21,28 0,0 22,24 21,4 13,61 13,21 8,27

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD., Mgr. Yulia Gordiienko, Mgr. Ivana Juríková

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-002/22

Názov predmetu:
Odborná angličtina 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-001/22 - Odborná angličtina 1

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
FiF.KJ/A-boCJ-001/22

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-002/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti (priebežne) - test (50 bodov), prezentácia a písomná práca (40 bodov), a
aktívna účasť na hodine (10 bodov)
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. V odôvodnených prípadoch (vážne
zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné
sa s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný aktívne použiť slovnú zásobu, špecifickú pre daný študijný odbor i akademické
prostredie všeobecne, pri komunikácii v akademickom prostredí (napr. pri prezentovaní krátkeho
projektu či pri pretransformovaní údajov z grafov a tabuliek na text). Študent dokáže získavať
informácie z cudzojazyčných zdrojov, pričom detailnejšia práca s odbornou literatúrou z oblasti
spoločenských a humanitných vied mu umožňuje zoznámiť sa s rôznymi výskumnými metódami,
ktoré vie vhodne popísať. Študent pozná aj techniky sumarizácie textov, je schopný zosumarizovať
kratší odborný text a určiť nosné tvrdenia textu. Vie napísať vybrané texty z akademického
prostredia, pričom použije vhodné techniky parafrázovania a citovania, vie odkázať na použité
zdroje a zostaviť zoznam použitej literatúry, čím sa vyhne plagiátorstvu.
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Stručná osnova predmetu:
Výber z:
• Odborná terminológia a jej použitie
• Rozvíjanie čitateľskej kompetencie (autentické texty z humanitných a spoločenských vied)
• Práca s modelovým vecným textom so zreteľom na rozvíjanie rečových zručností
• Plagiátorstvo a akademická etika
• Základy citácie
• Parafrázovanie
• Praktické použitie citácií
• Realizácia prehľadu literatúry a príprava bibliografie
• Techniky sumarizácie
• Určovanie hlavných výpovedí v texte
• Využívanie výskumných metód v danom odbore
• Prezentovanie výskumných dát a výsledkov z výskumu

Odporúčaná literatúra:
Všeobecná literatúra:
McCARTHY, M., O`DELL, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010. ISBN 978-1-107-59166-0.
ŠULOVSKÁ, D. Selected topics from academic writing [online]. Bratislava: Stimul, 2022 [cit.
2022-01-01]. Dostupné na: https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/43
https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/43.
Literatúra špecifická pre odbor:
CERAMELLA, N., a LEE, E. Cambridge English for the Media. Cambridge: Cambridge
University Press, 2013. ISBN 978-0-521-72457-9.
ELIAŠOVÁ, V. Journalism and Marketing Communication Resource Materials (1st year
students). Part 1 [online]. Bratislava: Stimul, 2020 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_JMC_1-2_9788081272981.pdf
ELIAŠOVÁ, V. Journalism and Marketing Communication Resource Materials (1st year
students). Part 2 [online]. Bratislava: Stimul, 2020 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_JMC_1-2_9788081272981.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Psychology 1 Collection of Study
Material. [online]. Bratislava: Stimul, 2018 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_english_psychology_1.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Social Sciences Collection of Study
Material for Students of Cultural Studies, Ethnology, Sociology [online]. Bratislava: Stimul, 2019
[cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_EFSOSS.pdf
ŠIMKOVÁ, S. English for students of archaeology 1 - a textbook for university students.
Bratislava: Comenius University, 2019
ŠULOVSKÁ, D. ESP Reader for Students of Philosophy and Religious studies [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_DS_ESP_Reader_philosophy.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based Listening Tasks for ESP Classes. [online]. Bratislava: Stimul, 2018
[cit. 2021-10-14]. Available at: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_DS_video-based_ESP.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based listening tasks for ESP classes. Volume 2 [online]. Bratislava:
Stimul, 2021 [cit. 2021-10-14]. Available at:
https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
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V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (pripravované k publikovaniu) a prezentácie vyučujúcich. Doplnková literatúra bude
prezentovaná na začiatku aj počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický (minimálne B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 94

A ABS B C D E FX

69,15 0,0 22,34 1,06 0,0 0,0 7,45

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD., Mgr. Yulia Gordiienko, Mgr. Ivana Juríková, Alan James
Dykstra

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.



Strana: 50

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-003/22

Názov predmetu:
Odborná angličtina 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
-

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-003/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti (priebežne) - test (50 bodov), prezentácia a písomná práca (40 bodov), a
aktívna účasť na hodine (10 bodov)
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. V odôvodnených prípadoch (vážne
zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné
sa s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje kľúčovými jazykovými prostriedkami, ktoré mu umožňujú úspešne zvládnuť
procesy cudzojazyčnej komunikácie v akademickom prostredí. Študent si vie naďalej rozvíjať
a budovať čitateľskú kompetenciu - číta s porozumením rôzne texty z oblasti spoločenských a
humanitných vied. Je schopný získavať odborné informácie z cudzojazyčných zdrojov, pripraviť a
uskutočniť jednoduchý prieskum alebo výskum (podľa potrieb odboru), o ktorom vie v angličtine
ústne aj písomne referovať. Vie napísať vybrané akademické texty s použitím vhodnej slovnej
zásoby, pričom dokáže využiť osnovu a techniku brainstormingu pri hľadaní vhodnej témy.
Študent ako člen teamu vie pripraviť skupinovú prezentáciu na odbornú tému, podieľať sa na jej
prezentovaní a aktívne sa zapojiť do diskusie.



Strana: 51

Stručná osnova predmetu:
Výber z nasledovných (podľa odboru):
• Rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie v akademickom prostredí
• Aktívne používanie odbornej a akademickej slovnej zásoby
• Budovanie čitateľskej kompetencie (autentické texty z humanitných a spoločenských vied)
• Práca s modelovým vecným textom z oblasti humanitných/spoločenských vied
• Využívanie brainstormingu pre tvorbu argumentov
• Štruktúrovanie a prezentovanie argumentov
• Tvorba osnovy textu a výber kľúčových slov
• Štruktúra odbornej práce (úvod, jadro, záver)
• Transformácia grafického materiálu na súvislý text
• Transformácia súvislého textu do grafickej podoby
• Identifikácia modality v odborných textoch a jej používanie
• Dotazník, správa o výskume a výskumná správa
• Postupy pri tvorbe vlastného prieskumu,
• Prezentačné techniky
• Príprava skupinovej prezentácie
• Stratégie aktívneho účastníka diskusie

Odporúčaná literatúra:
Všeobecná literatúra
McCARTHY, M., O`DELL, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010. ISBN 978-1-107-59166-0.
ŠULOVSKÁ, D. Selected topics from academic writing [online]. Bratislava: Stimul, 2022 [cit.
2022-01-01]. Dostupné na: https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/43
Literatúra špecifická pre odbor
ELIAŠOVÁ, V. Marketing communication resource materials (for 2nd year students) [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_MCRM.pdf
ELIAŠOVÁ, V.Journalism Resource Materials (for 2nd year students) [online]. Bratislava:
Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/
UK/FIF_VE_JRM.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Psychology 1 Collection of Study
Material. [online]. Bratislava: Stimul, 2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom
intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_english_psychology_1.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Social Sciences Collection of Study
Material for Students of Cultural Studies, Ethnology, Sociology [online]. Bratislava: Stimul,
2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_MLS_EFSOSS.pdf
ŠIMKOVÁ, S. English for students of archaeology 1 - a textbook for university students.
Bratislava: Comenius University, 2019. ISBN 978-80-223-4123-3.
ŠULOVSKÁ, D. ESP Reader for Students of Philosophy and Religious studies [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_DS_ESP_Reader_philosophy.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based Listening Tasks for ESP Classes. [online]. Bratislava: Stimul,
2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_DS_video-based_ESP.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based listening tasks for ESP classes. Volume 2 [online]. Bratislava:
Stimul, 2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na:



Strana: 52

https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (pripravované k publikovaniu) a prezentácie vyučujúcich. Doplnková literatúra bude
prezentovaná na začiatku aj počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický (minimálne B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4777

A ABS B C D E FX

21,88 0,0 23,22 21,35 15,7 13,33 4,52

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD., Mgr. Yulia Gordiienko, Mgr. Ivana Juríková, Mgr. Olha
Luchenko, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-004/22

Názov predmetu:
Odborná angličtina 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-003/22 - Odborná angličtina 3

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
FiF.KJ/A-boCJ-003/22

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-004/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti (priebežne): písomná práca - (30 bodov) a priebežné úlohy (15 bodov).
b) V skúškovom období: Prezentácia (50 bodov), aktívna účasť v diskusii (5 bodov)
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. V odôvodnených prípadoch (vážne
zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa
s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení náhradnej práce a prípadnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 45/55

Výsledky vzdelávania:
Študent aktívne využíva angličtinu v akademickom prostredí. Úroveň dosiahnutých jazykových
znalostí a kompetencií znamená, že študent vie získavať odborné informácie z rôznych
cudzojazyčných zdrojov (odborná literatúra, elektronické médiá) a ďalej s nimi pracovať, čím si
rozvíja vedomosti študovaného odboru. Je schopný samostatne pripraviť vhodne štruktúrovanú
prezentáciu na odbornú tému (vrátane snímok) s použitím vhodnej akademickej i odbornej slovnej
zásoby. To znamená, že vie vhodnou formou prezentovať výsledky vlastného výskumu a aktívne
sa zúčastniť diskusie. Dokáže napísať vybrané odborovo zamerané texty a použiť v nich vhodné
jazykové prostriedky. Študent ovláda postupy pre tvorbu odborných prác, ktoré spĺňajú citačné a
etické normy.

Stručná osnova predmetu:
Výber z nasledovných (podľa odboru):
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• Rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie v akademickom prostredí
• Aktívne používanie akademickej i odbornej slovnej zásoby
• Budovanie čitateľskej kompetencie (autentické texty z oblasti spoločenských a humanitných vied)
• Práca s modelovým vecným textom
• Osvojenie si postupov pri tvorbe vybraných náročnejších odborných textov (abstrakt, výskumná
práca)
• Štruktúra odbornej eseje
• Príprava prezentácie: výber vhodnej odbornej témy (brainstorming, práca v skupine)
• Príprava prezentácie: tvorba hypotézy a výskumnej otázky
• Nácvik prezentačných techník vrátane prípravy snímok
• Príprava a uskutočnenie prezentácie
• Stratégie aktívneho účastníka diskusie
• Aktívna účasť v odbornej diskusii

Odporúčaná literatúra:
Všeobecná literatúra
McCARTHY, M., O`DELL, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010. ISBN 978-1-107-59166-0.
ŠULOVSKÁ, D. Selected topics from academic writing [online]. Bratislava: Stimul, 2022 [cit.
2022-01-01]. Dostupné na: https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/43
Literatúra špecifická pre odbor
ELIAŠOVÁ, V. Marketing communication resource materials (for 2nd year students) [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_MCRM.pdf
ELIAŠOVÁ, V.Journalism Resource Materials (for 2nd year students) [online]. Bratislava:
Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/
UK/FIF_VE_JRM.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Psychology 1 Collection of Study
Material. [online]. Bratislava: Stimul, 2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom
intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_english_psychology_1.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Social Sciences Collection of Study
Material for Students of Cultural Studies, Ethnology, Sociology [online]. Bratislava: Stimul,
2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_MLS_EFSOSS.pdf
ŠIMKOVÁ, S. English for students of archaeology 1 - a textbook for university students.
Bratislava: Comenius University, 2019. ISBN 978-80-223-4123-3.
ŠULOVSKÁ, D. ESP Reader for Students of Philosophy and Religious studies [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_DS_ESP_Reader_philosophy.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based Listening Tasks for ESP Classes. [online]. Bratislava: Stimul,
2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_DS_video-based_ESP.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based listening tasks for ESP classes. Volume 2 [online]. Bratislava:
Stimul, 2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na:
https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (pripravované k publikovaniu) a prezentácie vyučujúcich. Doplnková literatúra bude
prezentovaná na začiatku aj počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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anglický (minimálne B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4300

A ABS B C D E FX

26,28 0,0 23,21 22,53 13,07 9,81 5,09

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD., Mgr. Yulia Gordiienko, Mgr. Ivana Juríková, Mgr. Olha
Luchenko, PhD., Alan James Dykstra

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-183/22

Názov predmetu:
Politický systém Ukrajiny

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRVŠ/A-boRV-182/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
a) aktívna účasť na hodine, zapájanie sa do diskusií (30 bodov), práca v rozsahu 8000 znakov (návrh
tém bude zverejnený na platforme MS Teams na začiatku semestra), ktorá predpokladá štúdium
sekundárnych zdrojov a syntetizáciu nadobudnutých poznatkov alebo
b) prezentácia cudzojazyčnej prečítanej publikácie k problematike politického systému Ukrajiny
(výber schvaľuje vyučujúci). Povinné súčasti prezentácie sú: téma a výskumné otázky autora,
kľúčové myšlienky textu a logické vzťahy medzi nimi (môže byť spracované aj vo forme mentálnej
mapy), spôsob argumentácie, závery autora (70 bodov).
Študent musí dosiahnuť najmenej 60% úspešnosť vo všetkých častiach hodnotenia. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej. V
priebehu semestra sú povolené max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu sa študenti majú prehľad o vývoji politického systému Ukrajiny od rozpadu
ZSSR s dôrazom na súčasný vývoj. Študenti majú základné vedomosti o rozdelení moci medzi
mocenskými centrami, o volebnom a straníckom systéme krajiny, o regionálnom usporiadaní
a postavení menšín, o vývoji v oblasti médií, ľudských a občianskych práv, o regionálnom
rozdelení krajiny, o zákulisných vplyvoch na ukrajinskú politiku, aj o vývoji ukrajinskej zahraničnej
orientácie a politiky. Študenti vedia aktívne čítať menej náročný vedecký text v cudzom jazyku a
reprodukovať jeho hlavné myšlienky.

Stručná osnova predmetu:
1. Stručný náčrt vývoja politického systému Ukrajiny. 2. Ústavné postavenie exekutívy, legislatívy
a súdnictva. 3. Stranícky systém. 4. Volebný systém I. 5. Volebný systém II. 6. Oligarchovia a
ich vplyv na politické rozhodovanie. 7. Mediálny priestor. 8. Regionalizmus a postavenie menšín.
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9. Vývoj občianskej spoločnosti. 10. Zahranično-politická orientácia I. 11. Zahranično-politická
orientácia II. 12. Ekonomický vývoj krajiny.

Odporúčaná literatúra:
SYRUČEK, Milan. Rusko–ukrajinské vztahy. Grada: 2015, 336 s. ISBN 9788024758435.
KONOŃCZUK, Wojciech. Keystone of the system. Old and new oligarchs in Ukraine. In:
OSW, August 2016, 40 s. ISBN 978-83-62936-82-3. Dostupné na: https://www.osw.waw.pl/
sites/default/files/pw_59_ang_keystone_system_net_0.pdf. RYCHLÍK, Jan - ZILYNSKYJ,
Bohdan- MAGOSCI, Paul Robert. Dějiny Ukrajiny. Praha: Lidové noviny, 2015. ISBN
978-80-7106-409-1.
MEYER, Gerd (ed.). Formal institutions and informal politics in Central and Eastern Europe
Hungary, Poland, Russia and Ukraine. Opladen: Budrich, 2006. ISBN 978-3-86649-060-4.
Zoznam doplnkovej literatúry dostanú študenti na začiatku semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 64

A B C D E FX

53,13 17,19 15,63 4,69 4,69 4,69

Vyučujúci: Mgr. Alexandra Peťková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-107/22

Názov predmetu:
Praktická fonetika ruského jazyka

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-012/15 a FiF.KRJL/A-boRV-212/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie. Presné termíny hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Záverečné hodnotenie sa uskutočňuje na základe spriemerovania výsledkov celosemestrálnej práce.
Vzhľadom na špecifiká predmetu sa počas semestra hodnotí aktívna účasť na hodinách, ústne
prejavy a písomné previerky ako hodnotenie nadobudnutých praktických zručností. Priebežne
študent získa 4 známky (dve za ústnu previerku a dve za písomnú previerku v 7. a 12. týždni),
na základe ktorých sa mu uzavrie hodnotenie na konci semestra. Povolené sú dve absencie s
preukázanými dokladmi. Študent musí dosiahnuť najmenej 60% úspešnosť vo všetkých častiach
hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia. Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX:
59- a menej.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu pozná základné praktické aspekty z oblasti ruskej
fonetiky a fonológie, vie analyzovať ústny prejav z fonetického a fonologického hľadiska, ovláda
praktickú transkripciu a vie určovať typy intonácie, osvojí si spisovnú ruskú výslovnosť a odstráni
prípadne chyby vo výslovnosti podmienené regionálnymi osobitosťami so zreteľom na všeobecné
aktívne komunikačné zručnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné poznatky o hlase. Charakteristika, opis a funkcia rečových orgánov. Rečové orgány a
tvorenie hlások.
2.Segmentné zvukové prvky
3. Klasifikácie hlások. Vokalizmus a konsonatizmus v ruskom jazyku.
4. Fonetické procesy v zvukovom systéme: redukcia samohlások, asimilácia, disimilácia,
akomodácia spoluhlások
5. Vzťah zvukovej a ortografickej normy spisovnej ruštiny.
6. Vzťah zvukového a grafického systému v ruštine.
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7. Transkripčné znaky a ich používanie. Fonetická transkripcia.
8. Nácvik praktickej fonetickej transkripcie
9. Suprasegmentné prvky: prízvuk a intonácia v ruštine. Základné typy ruskej intonácie.
10. Fonetická teória a jazyková prax: osobitosti výslovnosti cudzích slov, splývavá výslovnosť.
11. Rytmicko-intonačné členenie ruského textu.

Odporúčaná literatúra:
FECANINOVÁ, Uľjana, KUŽELOVÁ, Oľga. Fonetika ruského jazyka (Materiály a texty na
štúdium ruského jazyka). Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. ISBN 80-223-0496-4.
PANOV, Michail. Sovremennyj russkij jazyk fonetika. Moskva: Vysšaja škola, 1979. ISBN:
978-5-903034-80-2.
ROZENTAĽ, Ditmar, TELEKOVA, Marina. Slovar trudnostej russkogo jazyka okolo 30000 slov,
Moskva: Russkij jazyk, 1976. ISBN: 5-7836-0394-5.
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení počas výučby.
Dočasné učebné texty k predmetu sú dostupné v príslušnej skupine MS TEAMS

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, ruský jazyk (uplný začiatnočník)

Poznámky:
Kurz neodporúčame zapisovať ako výberový predmet študentom, ktorí sú nositelia ruského
jazyka.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 235

A B C D E FX

42,13 27,23 17,02 3,4 4,26 5,96

Vyučujúci: Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-101/22

Názov predmetu:
Praktické cvičenia z ruského jazyka 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 6  Za obdobie štúdia: 84
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-002/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1) aktívna účasť na cvičeniach, systematická príprava na hodiny a vypracovávanie domácich úloh
(20 bodov); 2) dva komplexné testy v polovici semestra a v predzápočtovom týždni (60 bodov);
3) ústne kolokvium na konci semestra (20 bodov). Každý test musí byť hodnotený minimálne
známkou E s 1 možnosťou opravy (pri hodnoteniach nižších ako C).
vzhľadom na to, že naše študijné programy prechádzajú akreditačným procesom a dochádza k
viacerým zmenám, upozorňujeme, že pre Vás bude efektívnejšie ukončiť štúdium v štandardnej
dĺžke, teda v akademickom roku 2021/22.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie: 4 absencie - bez sankcie; 5-7 absencií (zo zdravotných dôvodov (potvrdenie od lekára
na študijné oddelenie) - doplnkové úlohy. 8 a viac absencií - predmet sa hodnotí známkou Fx.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú znalosti z ruského jazyka na úrovni A1 a priblížia sa k úrovni A2. Majú základnú
slovnú zásobu, vedia komunikovať v ruskom jazyku na základnej úrovni, majú prvé vedomosti o
jazykovom systéme spisovnej ruštiny. Rozumejú kratším upraveným textom a nahrávkam, dokážu
tvoriť krátke ústne a písomné výpovede.

Stručná osnova predmetu:
Ruská abecedá, pravidlá čítania, redukcia, pohyblivý prízvuk, čítanie jotovaných samohlások.
Sloveso BYŤ v ruštine. Konštrukcie Кто это? Что это?. Podstatné mená, prídavné mená, zámena:
skloňovanie v jednotnom a množnom čísle. Časovanie slovies (v 3 časoch). Podmieňovaci spôsob.
Komparatív.Rozvíjanie komunikatívnej kompetencie v tematických okruhoch: Rodina.
Dom, byt, izba. Záľuby. Počasie. Mesto. Jazyky a kultúry. Doprava a cestovanie. Plány a voľný čas.

Odporúčaná literatúra:
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ESMANTOVA, Taťana. Russkij jazyk: 5 elementov (A1). Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2018. ISBN
9785865478607.
BELYNTSEVA, Olga; JANEK, Adam. Učebnice současné ruštiny 1. díl. Brno: Computer Press,
2011. ISBN 978-80-251-2442-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:
Kurz neodporúčame zapisovať ako výberový predmet študentom, ktorí sú nositelia ruského
jazyka.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 134

A B C D E FX

36,57 21,64 17,91 7,46 3,73 12,69

Vyučujúci: Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-102/22

Názov predmetu:
Praktické cvičenia z ruského jazyka 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 6  Za obdobie štúdia: 84
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KRVŠ/A-boRV-101/22 - Praktické cvičenia z ruského jazyka 1

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-006/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1) aktívna účasť na cvičeniach, systematická príprava na hodiny a vypracovávanie domácich úloh
(20 bodov);
2) dva komplexné testy v polovici semestra a v predzápočtovom týždni (60 bodov);
3) ústne kolokvium na konci semestra (20 bodov).
Každý test musí byť hodnotený minimálne známkou E s 1 možnosťou opravy (pri hodnoteniach
nižších ako C).
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie:
4 absencie - bez sankcie;
5-7 absencií (zo zdravotných dôvodov (potvrdenie od lekára na študijné oddelenie) - doplnkové
úlohy.
8 a viac absencií - predmet sa hodnotí známkou Fx.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú znalosti z ruského jazyka na úrovni A2 a priblížia sa k úrovni B1. Rozšírili si slovnú
zásobu, majú lepšiu schopnosť komunikovať v ruskom jazyku a vedomosti o jazykovom systéme
spisovnej ruštiny. Rozumejú dlhším textom a nahrávkam, dokážu tvoriť dlhšie ústne a písomné
výpovede.

Stručná osnova predmetu:
Opakovanie praktických vedomostí: skloňovanie podstaných mien, prídavných mien a zámen v
jednotnom a množnom čísle. Slovesný vid. Slovesá pohybu. Skloňovanie radových čísloviek.
Rozvíjanie komunikatívnej kompetencie v tematických okruhoch: Anketa. O sebe. Povolania a
práca. Typický deň. Voľný čas.
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Nakupovanie. Oblečenie. Stravovanie. Cestovanie. Choroby a zdravie.

Odporúčaná literatúra:
ESMANTOVA, Taťana. Russkij jazyk: 5 elementov (A2). ISBN 978-5-86547-752-5
BELYNTSEVA, Olga; JANEK, Adam. Učebnice současné ruštiny 1. díl. Brno: Computer Press,
2011. ISBN 978-80-251-2442-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Ruský (A1)

Poznámky:
Kurz neodporúčame zapisovať ako výberový predmet študentom, ktorí sú nositelia ruského
jazyka.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 108

A B C D E FX

44,44 26,85 14,81 3,7 3,7 6,48

Vyučujúci: Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-103/22

Názov predmetu:
Praktické cvičenia z ruského jazyka 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 6  Za obdobie štúdia: 84
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-010/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1) aktívna účasť na cvičeniach, systematická príprava na hodiny a vypracovávanie domácich úloh
(20 bodov);
2) dva komplexné testy v polovici semestra a v predzápočtovom týždni (60 bodov);
3) ústne kolokvium na konci semestra (20 bodov).
Každý test musí byť hodnotený minimálne známkou E s 1 možnosťou opravy (pri hodnoteniach
nižších ako C).
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie:
4 absencie - bez sankcie;
5-7 absencií (zo zdravotných dôvodov (potvrdenie od lekára na študijné oddelenie) - doplnkové
úlohy.
8 a viac absencií - predmet sa hodnotí známkou Fx.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu študent rozumie jasne vysloveným spisovným frázam, ktoré tematicky patria
do oblastí bežného života: práca, štúdium, voľný čas atď. Študent vie aktívne participovať na
dialógoch v bežnej komunikácii, môže tvoriť koncízne a rozsiahlejšie ústne a písomné výpovede na
známe témy, je schopný komunikovať dojmy z toho, čo videl a čo si prečítal; formulovať svoj názor
a argumentovať v jeho prospech. Jazykové a rečové kompetencie študentov dosiahnu úroveň B1.

Stručná osnova predmetu:
Praktické rozvíjanie jazykovej kompetencie zamerané na precvičenie syntetického komparatívu,
priamej a nepriamej reči, použitie zámen свой, себя, slovesá pohybu, vzťahy v súvetiach.
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Opakovanie skloňovania podstatných a prídavných mien, časovania slovies. Rozkazovací a
podmieňovací spôsob - opakovanie.
Rozvíjanie komunikatívnej kompetencie v tematických okruhoch:
Návšteva.
Aktívny oddych.
Šport.
Pamätihodnosti mesta.
Ruské dejiny a kultúra.
Ekológia.

Odporúčaná literatúra:
ESMANTOVA, Taťana. Russkij jazyk: 5 elementov (B1). Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2019. ISBN
9785907123380.
BELYNTSEVA, Olga; JANEK, Adam. Učebnice současné ruštiny 1. díl. Brno: Computer Press,
2011. ISBN 978-80-251-2442-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Ruský jazyk (A2)

Poznámky:
Kurz neodporúčame zapisovať ako výberový predmet študentom, ktorí sú nositelia ruského
jazyka.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 90

A B C D E FX

42,22 27,78 16,67 8,89 2,22 2,22

Vyučujúci: Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-104/22

Názov predmetu:
Praktické cvičenia z ruského jazyka 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KRVŠ/A-boRV-103/22 - Praktické cvičenia z ruského jazyka 3

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-014/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1) aktívna účasť na cvičeniach, systematická príprava na hodiny a vypracovávanie domácich úloh
(20 bodov);
2) dva komplexné testy v polovici semestra a v predzápočtovom týždni (60 bodov);
3) ústne kolokvium na konci semestra (20 bodov).
Každý test musí byť hodnotený minimálne známkou E s 1 možnosťou opravy (pri hodnoteniach
nižších ako C).
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie:
3 absencie - bez sankcie;
4-6 absencií (zo zdravotných dôvodov (potvrdenie od lekára na študijné oddelenie)) - doplnkové
úlohy.
7 a viac absencií - predmet sa hodnotí známkou Fx.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu študent rozumie prirodzene vysloveným spisovným a základným odborným
prejavom, ktoré tematický spadajú do okruhov širšieho zamerania: kultúra, politika, spoločenský
život atď. Študent vie aktívne participovať na dialógoch v pokročilej komunikácii, môže tvoriť
koncízne a rozsiahle ústne a písomné výpovede na témy širšieho a odbornejšieho zamerania.
Jazykové a rečové kompetencie študentov priblížia sa k úrovni B2.

Stručná osnova predmetu:
Rozvoj kompetencií v oblasti morfológie a syntaxe:
Neurčité zámená, skloňovanie neurčitých a záporných zámen.
Skloňovanie čísloviek.
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Desatinné čísla.
Príčastia a prechodníky - úvod.
Predložkové väzby, spojenia so slovami čelovek-ľudi, god-let.
Funkčné štýly (praktická štylistika).
Rozvíjanie komunikatívnej kompetencie v tematických okruhoch:
Rodina a rodinné vzťahy.
Výzor a charakter človeka.
Práca, peniaze a úspech.
Spoločenská etiketa.
Problémy môjho mesta.

Odporúčaná literatúra:
ESMANTOVA, Taťana. Russkij jazyk: 5 elementov (B1). Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2019. ISBN
9785907123380.
JANEK, Adam; MAMONOVA, Julija. Učebnice současné ruštiny 2. díl. Brno: Edika, 2019.
ISBN 978-80-251-1376-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Ruský jazyk (A2-B1).

Poznámky:
Kurz neodporúčame zapisovať ako výberový predmet študentom, ktorí sú nositelia ruského
jazyka.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 81

A B C D E FX

53,09 13,58 16,05 11,11 2,47 3,7

Vyučujúci: Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-109/22

Názov predmetu:
Prekladový proseminár

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Druh, rozsah, metódy a pracovná záťaž študenta - doplňujúce informácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-024/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie všetkých úloh počas semestra: aktívna účasť a práca na hodinách vrátane preverenia
domácej prípravy/ štúdia teórie prekladu (10 bodov), priebežný test k teoretickým otázkam prekladu
v 4. týždni semestra (10 bodov), vypracovanie zadaných prekladov (40 bodov), záverečný preklad
(40 bodov).
Pri priebežných testoch, prekladoch v priebehu semestra a záverečnom preklade je potrebné
dosiahnuť aspoň 60 % úspešnosť.
Detaily záverečného prekladu budú finalizované najneskôr do 8. týždňa semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Akceptujú sa max. 2 absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu má študent základné vedomosti z oblasti teórie prekladu. Vie, ako sa
pracuje s lexikografickými zdrojmi a paralelnými textami. Dokáže určiť gramaticko-lexikálne
špecifiká žánrovo vyhraneného jednoduchšieho textu prevažne informatívneho charakteru, na
základe použitých jazykových prostriedkov ho zaradiť do funkčného štýlu, nachádzať funkčné
ekvivalenty v cieľovom jazyku a vykonať jeho transfer do cieľového jazyka. Je schopný reflektovať
použité prekladateľské postupy. Rozšíri si slovnú zásobu vo vybraných tematických oblastiach.

Stručná osnova predmetu:
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1. Úvod do teórie prekladu (rozdiel medzi tlmočení a prekladom; umelecký a odborný preklad).
2. Teórie prekladu (teória ekvivalencia a teória skoposu).
3. Prekladateľský postup. Práca s paralelnými textami. Druhy slovníkov a práca so slovníkmi.
4. Štylistické zaradenie textu.
5. Preklady názvov a mien. Prepis z inej grafickej sústavy podľa PSP.
6. Preklad krátkeho reklamného textu.
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7. Preklad krátkeho komerčného textu.
8. Preklad návodu.
9. Preklad krátkeho publicistického textu.
10. Vybrané gramatické a lexikálne javy v slovenčine.
11. Vybrané gramatické a lexikálne javy v ruštine.
12. Preklad a redakcia záverečného textu.

Odporúčaná literatúra:
GROMOVÁ, Edita. Úvod do translatológie. Nitra, 2009. ISBN: 978-80-8094-627-2
MISTRÍK, Ján. Štylistika. Bratislava, 1997. ISBN: 80-08-02529-8
RAKŠÁNYIOVÁ, Jana. Preklad ako interkultúrna komunikácia. Bratislava, 2005. ISBN:
80-89137-09-1
VAJDOVÁ, Libuša (ed.). Myslenie o preklade. Bratislava, 200. ISBN: 978-80-8101-006-4
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení počas výučby.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Ruský (B1).

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 85

A B C D E FX

31,76 28,24 30,59 8,24 1,18 0,0

Vyučujúci: Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-325/20

Názov predmetu:
Prezentačné zručnosti

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie všetkých úloh počas semestra: aktívna účasť a práca na hodinách (30 bodov), príprava
na hodinu podľa vopred určených podmienok (napr. prečítanie vybraného materiálu), zapájanie
sa do diskusie (10 bodov), vypracovanie čiastkových zadaní (30 bodov), záverečný projekt v
zápočtovom týždni (30 bodov) – prezentácia na vybranú tému. Témy záverečných prezentácií budú
finalizované v 8. týždni semestra. Študent musí dosiahnuť najmenej 60% úspešnosť vo všetkých
častiach hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v
príslušnej položke hodnotenia. Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E:
66-60, FX: 59- a menej. Akceptujú sa max. 2 absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent si zlepšil svoje prezentačné a komunikačné zručností. Dokáže poskytnúť a prijať spätnú
väzbu. Dokáže kriticky hodnotiť vlastný prejav. Rozšíril si slovnú zásobu a v praktickej rovine si
prehĺbil svoje poznatky zo štylistiky. Nadobudol digitálne zručnosti potrebné na tvorbu prezentácií
a jednoduchého grafického obsahu.

Stručná osnova predmetu:
1. Štylistická a lexikálna úroveň tvorby prezentácie. 2. Rétorické aspekty prezentácie. 3. Jazykový
prejav – práca s prízvukom, intonáciou a slovnou zásobou. 4. Cvičenia na zlepšenie rečového
prejavu. 5. Prispôsobenie jazykového prejavu konkrétnym kontextom (akademická prezentácia,
komerčná prezentácia a pod.) 6. Technické aspekty prezentácie. 7. Softvér na vytváranie
prezentácií. 8. Základy práce s grafickým obsahom. 9. Jazykový prejav – práca s prízvukom,
intonáciou a slovnou zásobou. 10. Definovanie základných pravidiel tvorby prezentácie s ohľadom
na všetky jej aspekty. 11. Konfrontácia nadobudnutých poznatkov so staršími prezentáciami. 12.
Prezentovanie záverečných projektov.

Odporúčaná literatúra:
KLATOVSKÝ, K. Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy učebnice prezentačního
manažeru. Kralice na Hané: Computer Media, 2010. ISBN 978-80-7402-077-3 Nepublikované
učebné texty dostupné v MS Teams.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 13

A B C D E FX

76,92 15,38 7,69 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Bujačková

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-213/22

Názov predmetu:
Reálie Ruskej federácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-213/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) 5 x hodnotené domáce úlohy (6 bodov za každú) spolu 30
bodov.
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 20 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Akceptujú sa max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu základné vedomosti o reáliách RF a vyššiu
jazykovú kompetenciu v oblasti politickej, sociálnej, kultúrnej a ekonomickej lexiky. Nadobúda
počiatočnú schopnosť komunikovať o uvedených témach v ruskom jazyku (nakoľko dôraz sa kladie
na osvojovanie ruskej lexiky príslušnej tematiky). Ovláda základnú krajinovednú informáciu o
RF, na ktorú nadviaže na nasledujúcich stupňoch slavisticky zameraného štúdia, ako aj vo svojej
budúcej odbornej praxi.

Stručná osnova predmetu:
1. Definícia predmetu.
2. Základné vedomosti o osobitostiach zemepisnej polohy RF.
3. Základné vedomosti o hlavných prírodných bohatstvách RF.
4. Základné vedomosti o politickom systéme RF.
5. Základné vedomosti o územnom a administratívnom usporiadaní RF.
6. Základné vedomosti o špecifikách sociálnej situácii v RF.
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7. Základné vedomosti o náboženskej a demografickej situácii v RF.
8. Základné vedomosti o demografickej situácii v RF.
9. Základné údaje o hospodárstve a bánovskom systéme krajiny.
10. Základné vedomosti o vzdelávacom systéme RF.
11. Rusko a bolonský proces. Perspektívy študijných a výskumných pobytov v RF.
12. Aktuálne dianie v Rusku. Udalosti, ktoré rezonovali aj v slovenských masmédia.

Odporúčaná literatúra:
STRELKOVÁ, Katarína – KOREŇKOV, Alexander – KOREŇKOVÁ, Tatiana. Reálie rusky
hovoriacich krajín, Bratislava, Ekonóm. 2020. 2 vyd. 276 s. ISBN 978-80-225-4706-2
DULEBOVÁ, Irina - CINGEROVÁ, Nina: Ruské lingvoreálie. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, 2017. - 276 s. ISBN 978-80-2234-431-9
DULEBOVÁ, Irina - CINGEROVÁ, Nina - HRČKOVÁ, Katarína. Glosár ruských lingvoreálií
[elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: STIMUL, 2016. 170 s. Dostupné na: http://
stella.uniba.sk/texty/FIF_IDNCKH_glosar.pdf ISBN N 978-80-8127-163-2
CINGEROVÁ, Nina - DULEBOVÁ, Irina. Kultúrne regióny Ruska. Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave , 2021. 1. vyd. 200 s. ISBN 978-80-223-5113-3
PEŠKOVÁ, Michaela. Reálie Ruska. 2016. Dostupne na: http://www.ruskerealie.zcu.cz
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra a dostupná v MS TEAMS.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, ruský (A1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 118

A B C D E FX

28,81 24,58 17,8 14,41 5,08 9,32

Vyučujúci: doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-232/22

Názov predmetu:
Ruská konverzácia (pre mierne pokročilých)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRVŠ/A-boRV-230/21

Podmienky na absolvovanie predmetu:
100% priebežné hodnotenie. Na každom seminári sa hodnotí kvalita domácej úlohy a úroveň
zapojenia do spoločnej konverzácie moderovanej pedagógom. Výsledná (semestrálna) známka
je priemerom hodnotení získaných počas semestra. Porušenie akademickej etiky má za následok
anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Klasifikačná stupnica: A: 100-91,
B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej. Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s
preukázanými dokladmi.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu zručnosti ústnej komunikácie v uvedených
tematických oblastiach v ruskom jazyku na úrovni B2. Je schopný hovoriť na témy bežného
a profesionálneho života vo forme monológu i dialógu, rýchlo a správne ústne reagovať na
počutý podnet, čítať s porozumením príslušnú literatúru, rozlišovať a správne používať formálne
a neformálne jazykové konštrukcie.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Spôsoby zlepšovania komunikačnej kompetencie študentov.
2. Komunikácia na témy aktuálneho kultúrneho diania na Slovensku.
3. Komunikácia na témy aktuálneho kultúrneho diania v Rusku.
4. Komunikácia na témy aktuálneho kultúrneho diania vo svete.
5. Komunikácia na témy aktuálneho politického diania na Slovensku.
6. Komunikácia na tému Slovensko očami cudzincov.
7. Komunikácia na tému „ideálne povolanie“ a jeho kritéria.
8. Komunikácia na tému „plánujeme cestu do ľubovoľnej postsovietskej krajiny“.
9. Modelovanie komunikačných situácií v ruskom jazyku. Na pošte a v banke.
10. Modelovanie komunikačných situácií v ruskom jazyku. Na trhu a v obchode.
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11. Modelovanie komunikačných situácií v ruskom jazyku. Na stanici a vo vlaku, na letisku a v
lietadle.
12. Modelovanie komunikačných situácií v ruskom jazyku. U obvodného lekára a na pohotovosti.

Odporúčaná literatúra:
BENKOVIČOVÁ, Jana – KUŽELOVÁ, Oľga – MEDLENOVÁ, Silvia: Praktické cvičenia z
ruského jazyka, Bratislava 2002. ISBN 80-223-1663-6
MATEJKO, Lubor. Nová ruština pre samoukov. Bratislava: Eastone Books, 2018. 246 s. ISBN
978-80-8109-352-4.
ONDREJČEKOVÁ, Erika - DEKANOVÁ, Eva. Ruský jazyk: kurz intenzívnej výučby. Nitra:
Enigma, 2003, 223 s. ISBN 80-89132- 01-4.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra a dostupná v MS
TEAMS. Video a audio materiály budú sa priebežne aktualizovať a sa predkladať študentom
prostredníctvom MS TEAMS.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Ruský (B1), slovenský

Poznámky:
Kurz neodporúčame zapisovať ako výberový predmet študentom, ktorí sú nositelia ruského
jazyka.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11

A B C D E FX

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-008/22

Názov predmetu:
Ruská literatúra 19. storočia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2  Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-008/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežne za prácu na seminároch môže študent získať maximálne 50 bodov. V 5. a 10. týždni
semestra absolvuje študent dve písomné previerky (každá za 25 bodov). Porušenie akademickej
etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Klasifikačná
stupnica výsledného hodnotenia: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a
menej.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti poznajú trendy a zákonitosti vývoja ruskej literatúry 19. storočia, vedia pristúpiť
k poetologickej analýze tvorby jej kľúčových predstaviteľov z hľadiska potrieb budúceho
prekladateľa umeleckej literatúry.

Stručná osnova predmetu:
1. Literárny proces 1800–1830.
2. Špecifiká tvorby V. Žukovského.
3. Jedinečná rôznorodosť tvorby A. Puškina.
4. Ruská literatúra 1840–1860. Rozporuplnosť tvorby M. Lermontova.
5. Charakteristika tvorby N. Gogoľa a I. Turgeneva.
6. Kontrolný test.
7. Vývin ruskej literatúry v období po reforme.
8. Poézia F. Ťutčeva, A. Feta a N. Nekrasova.
9. Charakter diel F. Dostojevského a L. Tolstého.
10. Ruská literatúra konca 19. storočia.
11. Špecifický charakter diela M. Saltykova-Ščedrina a A. Čechova.
12. Kontrolný test.
13. Zhrnutie poznatkov a vyhodnotenie.

Odporúčaná literatúra:
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1. PAROLEK, Radegast, HONZÍK, Jiří. Ruská klasická literatura 1789-1917. Praha: Svoboda,
1977.
2. HONZÍK, Jiří. Dvě století ruské literatury. Praha: Torst, 2000. ISBN 80-7215-104-5.
3. SVATOŇ, Vladimír. Z druhého břehu (Studie a eseje o ruské literatuře). Praha: Torst, 2002.
ISBN 80-7215-179-7.
4. KOVAČIČOVÁ, Oľga a kol. Slovník ruskej literatúry 11.-20. storočia. Bratislava: Veda, 2007.
ISBN 978-80-224-0967-4.
5. ELIAŠ, Anton a kol. Ruská literatúra 18.-21. storočia. Bratislava: Veda, 2013. ISBN
978-80-224-1344-2.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné prezentácie vyučujúceho

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Ruský jazyk (A2-B1).

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 102

A B C D E FX

13,73 12,75 17,65 24,51 10,78 20,59

Vyučujúci: prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 24.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.



Strana: 78

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-011/22

Názov predmetu:
Ruská literatúra 20. - 21. storočia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2  Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-011/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia počas semestra v rámci semináru (30 bodov), čítanie literatúry podľa pokynov, aktívna
účasť na seminároch (10 bodov), skúška v skúškovom období (60 bodov).
Súčasťou skúšky sú dve otázky:
I. Charakteristika literárneho procesu v Rusku/ZSSR v jednom z období:
1. 1890-1917
2. 20. roky
3. 30. roky
4. Veľká vlastenecká vojna a začiatok 50. rokov
5. Od odmäku do perestrojky
6. 1985 – súčasnosť
II. Na základe zoznamu prečítaných diel: situovať autora do obdobia, charakterizovať hlavné
špecifiká tvorby autora, spomenúť ďalšie významné diela, priblížiť žánrové, tematické, ideové,
kompozičné, štylistické osobitosti konkrétneho diela.
Pre úspešné absolvovanie predmetu študenti musia mať prečítané minimálne 3 prozaické tituly
(romány, novely) od autorov rozličných období + ďalšie texty (básne, poémy, poviedky) (3-5
titulov), pričom minimálne 2 diela musia byť z tohto zoznamu:
M. Bulgakov Majster a Margaréta, B. Pasternak Doktor Živago, Ven. Jerofejev Moskva-Petušky,
A. Solženicyn Jeden deň Ivana Denisoviča.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie: 2 absencie z akéhokoľvek dôvodu - bez sankcie, 3 absencie z vážneho dôvodu
(predovšetkým zdravotného) - doplnková úloha, zníženie záverečného hodnotenia. 4 a viac absencií
- predmet sa hodnotí známkou Fx.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
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Poslucháči poznajú základné zákonitosti vývinu ruskej literatúry 20. - 21. storočia a základnú
predstavu o vzťahu literatúry a spoločnosti, ovládajú základnú interpretáciu literárneho textu.

Stručná osnova predmetu:
1. Špecifiká vývinu ruskej literatúry 20. storočia. Literatúra a spoločnosť.
2. Periodizácia ruskej literatúry 20. storočia. Tri kontexty fungovania ruskej literatúry v 20.
storočí:gosizdat, tamizdat, samizdat.
3. 1890-1917. Dekadencia, moderna a avantgarda. Literatúra a iné umenia. Literatúra a filozofia
(Rozanov, Arcybašev, Chlebnikov).
4. 1917-1934. Literatúra a revolúcia (Blok, Majakovskij, Bednyj). Diferenciácia literárneho života
a jeho postupná inštitucionalizácia (Zamjatin, Babeľ, Zoščenko, Iľf-Petrov). Literatúra a moc/
štátostrana. 1. vlna emigrácie (Cvetajevová).
5. 1934 -1954/6. 1. zjazd Zväzu sovietskych spisovateľov (1934), oficiálna metóda – socialistický
realizmus - Šolochov, Babajevskij, Isakovskij. Alternatívna, nekonjunktúrna literatúra a jej podoby
- Bulgakov, Pasternak, Oberiu.
6. 1941-1945. Literatúra Veľkej vlasteneckej vojny. Veľká vlastenecká vojna ako tematický zdroj
(Simonov, Tvardovskij, Leonov - Bykav, Bogomolov).
2. vlna emigrácie (po r. 1945) - Jelagin, Širjajev.
7. 1954/6 - 1985. Literatúra od 1. spoločensko-politického "odmäku" (1953 ) k druhému (1985) -
Abramov, Šukšin, Trifonov, Ajgi, Voznesenskij . 3. vlna emigrácie - Aksionov, Dovlatov, Sokolov.
8. Literatúra po roku 1985: "perestrojka" a "glasnosť" - fenomény druhej polovice 80. rokov
(Astafjev, Rybakov, Grossman, Ven. Jerofejev ) .
9. "Navrátená" literatúra - obdobia, autori, témy, diela (Nabokov, Solženicyn, Brodskij,
"lianozovská škola").
10. Spoločensko-politické zmeny ruského kontextu 90. rokov, premeny pozície a funkcií literatúry
(Pjecuch, V. Jerofejev, Tolstá, Sadur a i.)
11. Postmoderna v ruskej literatúre na prelome tisícročí (Sorokin, Pelevin, Akunin).
12. Ruská próza prvých desaťročí 21. storočia (Šiškin, Vodolazkin, Ulická, Jachinová).

Odporúčaná literatúra:
KOVAČIČOVÁ, Oľga et al. Slovník ruskej literatúry 11.-20. storočia. Bratislava: Veda, 2007.
ISBN
978-80-224-0967-4.
ELIÁŠ, Anton et al. Dejiny ruskej literatúry 19. – 20. Storočia. Bratislava: Veda, 2014. ISBN
978-80-224-1344-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, ruský (B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 87

A B C D E FX

17,24 20,69 14,94 20,69 16,09 10,34

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-216/22

Názov predmetu:
Ruská morfológia a gramatické cvičenia 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-216/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomné preskúšanie v 7. (30 bodov) z praktických a teoretických vedomostí
o preberaných témach. Študent musí z preskúšania dosiahnuť minimálne hodnotenie "E". Na
dosiahnutie minimálneho hodnotenia "E" je potrebné získať aspoň 60 percent bodov. Záverečné
hodnotenie: písomné a ústne preskúšanie (70 bodov) z teoretických a praktických vedomostí o
prebraných témach. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v
príslušnej položke hodnotenia. Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E:
66-60, FX: 59- a menej. V priebehu semestra sú povolené max. 2 absencie, na ktoré má študent
vážny dôvod. Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr posledný týždeň
výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Absolvent kurzu je oboznámený s pojmovým aparátom morfematiky a morfológie, nadobudol
teoretické a praktické vedomosti o normatívnom paradigmatickom a morfologickom systéme
ruštiny v konfrontácii so slovenčinou - po úspešnom ukončení kurzu vie v prehovore používať
správne tvary podstatných a prídavných mien a reflektovať ich realizáciu.

Stručná osnova predmetu:
Základy morfematiky (pojmový aparát). Lexikálno-gramatické skupiny podstatným mien.
Kategória rodu v ruštine v konfrontácii so slovenčinou, podstatné mená spoločného rodu, generické
maskulína a ich fungovanie v ruskej vete. Kategória čísla v ruštine v konfrontácii so slovenčinou,
singularia tantum, singulatívy, pluralia tantum. Kategória pádu v ruštine, uvažovanie o partitíve,
vokatíve a lokatíve. Sémantika jednotlivých pádov v ruštine v konfrontácii so slovenčinou.
Podstatné mená 1. skloňovania. Podstatné mená 2. a 3. skloňovania. Vyjadrovanie životnosti a
neživotnosti v ruštine v konfrontácii so slovenčinou. Tvorenie jednoduchých a opisných tvarov
2. a 3. stupňa ruských prídavných mien v konfrontácii so slovenčinou.Tvorenie krátkych tvarov
prídavných mien a ich funkcia vo vete.

Odporúčaná literatúra:
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BALÁŽ, Gerhard. a kol. Sovremennyj russkij jazyk v sopostavlenii so slovackim. Morfologija.
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989. ISBN 80-08-00020-1.
BALÁŽ, Gerhard a kol. Cvičebnica z pravopisu a morfológie ruského jazyka. Vysokoškolské
skriptá. Bratislava : Univerzita Komenského, 1981.
ĎUROVIČ, Ľubomír: Paradigmatika spisovnej ruštiny. Bratislava: Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1964.
GLAZUNOVA, Oľga. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach.
Morfologija. Sankt-Peterburg: Zlatoust 2005.ISBN 5-86547-136-8.
LEKANT, Pavel (ed.). Sovremennyj russkij jazyk. Moskva: Drofa, 2001. ISBN 5-7107-4943-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, ruský (A2-B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 91

A B C D E FX

23,08 15,38 25,27 21,98 12,09 2,2

Vyučujúci: doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-220/22

Názov predmetu:
Ruská morfológia a gramatické cvičenia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-220/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomné preskúšanie v 7. (30 bodov) z praktických a teoretických vedomostí
o preberaných témach. Študent musí z preskúšania dosiahnuť minimálne hodnotenie "E". Na
dosiahnutie minimálneho hodnotenia "E" je potrebné získať aspoň 60 percent bodov. Záverečné
hodnotenie: písomné a ústne preskúšanie (70 bodov) z teoretických a praktických vedomostí o
prebraných témach. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v
príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
V priebehu semestra sú povolené max. 2 absencie, na ktoré má študent vážny dôvod. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Absolvent kurzu má teoretické a praktické vedomosti o normatívnom paradigmatickom a
morfologickom systéme ruštiny v konfrontácii so slovenčinou, vie stupňovať príslovky, skloňovať
zámená a číslovky a používať ich v závislosti od ich lexikálno-gramatických charakteristík, vie v
prehovore realizovať predložky a spojky a rozoznáva syntaktické a významové vzťahy, do ktorých
v prehovore vstupujú.

Stručná osnova predmetu:
Lexikálno-gramatická charakteristika a klasifikácia ruských zámen. Záporné zámená s predponami
не- а ни-, špecifiká ich skloňovania a funkcie v ruskej vete v konfrontácii so slovenčinou. Neurčité
zámená, ich skloňovanie a klasifikácia. Osobitosti sémantiky a použitie zámen s komponentom -
нибудь, -либо a -то. Osobitosti sémantiky a použitie zámena s komponentom кое-. Ukazovacie
zámená a použitie zámen тот – этот, там – здесь – тут, туда – сюда. Lexikálno-gramatická
charakteristika ruských čísloviek a ich skloňovanie. Morfosyntaktické aspekty fungovania čísloviek
v slovných spojeniach: skloňovanie viacslovných zložených čísloviek s komponentom один,
skloňovanie slovných spojení s číslovkou два, три, четыре/s viacslovnými zloženými číslovkami
s komponetom два, три, четыре. Skloňovanie skupinových čísloviek a zlomkov. Lexikálno-
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gramatická charakteristika prísloviek a ich funkcia v ruskej vete. Predložky a spojky ako
neplnovýznamové slovné druhy. Syntaktické a významové vzťahy vyjadrované predložkami a
spojkami v konfrontácii so slovenčinou.

Odporúčaná literatúra:
BALÁŽ, Gerhard. a kol. Sovremennyj russkij jazyk v sopostavlenii so slovackim. Morfologija.
Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989. ISBN 80-08-00020-1.
BALÁŽ, Gerhard a kol. Cvičebnica z pravopisu a morfológie ruského jazyka. Vysokoškolské
skriptá. Bratislava : Univerzita Komenského, 1981.
BALÁŽ, Gerhard - ČABALA, Michal. Morfológia ruského jazyka. Morfologická analýza
ruštiny v porovnaní so slovenčinou. Vysokoškolské skriptá. Bratislava: Univerzita Komenského,
1989.ISBN 80-223-0095-0.
GLAZUNOVA, Oľga. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach.
Morfologija. Sankt-Peterburg: Zlatoust 2005.ISBN 5-86547-136-8.
LEKANT, Pavel (ed.). Sovremennyj russkij jazyk. Moskva: Drofa, 2001. ISBN 5-7107-4943-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, ruský (B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 84

A B C D E FX

32,14 16,67 26,19 16,67 5,95 2,38

Vyučujúci: doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-225/22

Názov predmetu:
Ruská morfológia a gramatické cvičenia 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-225/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomné preskúšanie v 7. týždni semestra (30 bodov) z praktických
a teoretických vedomostí o morfológii ruského slovesa a použití jeho tvarov v prehovore v
konfrontácii so slovenčinou. Študent musí dosiahnuť minimálne hodnotenie "E". Na dosiahnutie
minimálneho hodnotenia "E" je potrebné získať aspoň 60 percent bodov. Záverečné hodnotenie:
písomné a ústne preskúšanie z praktických a teoretických vedomostí o morfológii ruského slovesa
a jeho použití v prehovore v konfrontácii so slovenčinou (70 bodov). Klasifikačná stupnica: A:
100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
V priebehu semestra sú povolené max. 2 absencie, na ktoré má študent vážny dôvod. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Absolvent kurzu má teoretické a praktické vedomosti o morfológii ruského slovesa a jeho funkcii
vo vete v konfrontácii so slovenčinou. Pri preklade konštrukcií s neurčitými slovesnými tvarmi z
ruštiny do slovenčiny vie realizovať a identifikovať najčastejšie transformácie na morfosyntaktickej
úrovni.

Stručná osnova predmetu:
Lexikálno-gramatická charakteristika slovesa. Lexikálno-gramatické skupiny slovies. Určité a
neurčité slovesné tvary. Osobitné časovanie niektorých slovies. Neosobné slovesá a neosobné
vety v ruštine v konfrontácii so slovenčinou. Infinitív a infinitívne vety v ruštine v konfrontácii
so slovenčinou. Aspektuálne kategórie: slovesný vid a spôsob slovesného deja. Použitie slovies
dokonavého a nedokonavého vidu v ruštine v konfrontácii so slovenčinou. Zvratné slovesá v
ruštine v konfrontácii so slovenčinou. Tvorenie príčastí. Ruské príčastia a ich fungovanie vo vete
v konfrontácii so slovenčinou. Tvorenie prechodníkov. Fungovanie prechodníku v ruskej vete v
konfrontácii so slovenčinou.

Odporúčaná literatúra:
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BALÁŽ, Gerhard. a kol. Sovremennyj russkij jazyk v sopostavlenii so slovackim. Morfologija.
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989. ISBN 80-08-00020-1.
BALÁŽ, Gerhard a kol. Cvičebnica z pravopisu a morfológie ruského jazyka. Vysokoškolské
skriptá.
Bratislava : Univerzita Komenského, 1981.
BALÁŽ, Gerhard - ČABALA, Michal. Morfológia ruského jazyka. Morfologická analýza ruštiny
v
porovnaní so slovenčinou. Vysokoškolské skriptá. Bratislava : Univerzita Komenského,
1989.ISBN
80-223-0095-0.
GLAZUNOVA, Oľga. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach.
Morfologija. Sankt-Peterburg: Zlatoust 2005.ISBN 5-86547-136-8.
LEKANT, Pavel (ed.). Sovremennyj russkij jazyk. Moskva: Drofa, 2001. ISBN 5-7107-4943-5

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, ruský (B1-B2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 73

A B C D E FX

17,81 19,18 24,66 16,44 20,55 1,37

Vyučujúci: doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-007/22

Názov predmetu:
Ruské lingvoreálie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-007/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) 5 x hodnotené domáce úlohy (6 bodov za každú) spolu 30
bodov. b) v skúškovom období: ústna skúška (70 bodov) Podmienkou pripustenia ku skúške je
dosiahnutie min. 20 bodov z priebežného hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za následok
anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Klasifikačná stupnica: A: 100-91,
B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej. Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie
s preukázanými dokladmi. Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v
posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o základných pojmoch
lingvokulturológie, vie používať získané poznatky o lingvokultúremach v ústnej a písomnej
komunikácii. Poslucháč značne prehĺbi svoje predstavy o kultúre a dejinách regiónu, rozšíri
literárne vedomosti. Paralelná absorpcia jazykových a kulturologických poznatkov napomôže
študentovi využiť ich na všetkých pokračujúcich stupňoch prekladateľsko-tlmočnícky a slavisticky
zameraného štúdia, ako aj v budúcej odbornej praxi.

Stručná osnova predmetu:
1. Lingvoreálie v systéme vied o jazyku a spoločnosti . Jazykový aspekt reálií krajiny.
Lingvokultúremy. 2. Jazyk ako nástroj moci (v diachrónnom aspekte). Sovietizmy a rusizmy na
Slovensku. 3. K definícii pojmu precedentný fenomén. 4. Precedentné mená, situácie, výrazy,
texty. 5. Ruské lingvoreálie v slovenských masmédiách. 6. Historizmy ako zrkadlo ruských dejín.
Najvýznamnejšie ruské antroponymá. 7. Najdôležitejšie pojmy spojené s geografickým členením,
politickou, demografickou a sociálnou situáciou súčasného Ruska. 8. Nosné pojmy ruskej kultúry
a umenia (so zdôraznením ich literatúrocentrickej povahy). 9. Ruský folklór, sviatky. 10. Tradičné
jedlá a oblečenie v jazykovom obraze sveta. 11. Bezekvivalentná ruská lexika v slovanskom/
slovenskom kontexte. 12. Mytologizácia niektorých stereotypov o Rusku – vnímanie v slovenskom
priestore.
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Odporúčaná literatúra:
DULEBOVÁ, Irina - CINGEROVÁ, Nina: Ruské lingvoreálie. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, 2017. - 276 s. ISBN 978-80-2234-431-9 DULEBOVÁ, Irina -
CINGEROVÁ, Nina - HRČKOVÁ, Katarína. Glosár ruských lingvoreálií [elektronický
zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: STIMUL, 2016. 170 s. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/
FIF_IDNCKH_glosar.pdf ISBN N 978-80-8127-163-2 PROCHOROV, Jurij a kol.: Rossija.
Boľšoj lingvostranovedčeskij slovar. Moskva, 2007. ISBN 978-5-462-00590-9 PEŠKOVÁ,
Michaela. Reálie Ruska. 2016. Dostupne na: http://www.ruskerealie.zcu.cz Doplnková literatúra
bude prezentovaná na začiatku a počas semestra a dostupná v MS TEAMS.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský (B1), slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 64

A B C D E FX

34,38 20,31 25,0 10,94 7,81 1,56

Vyučujúci: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 06.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-320/22

Názov predmetu:
Ruské výtvarné umenie 20. - 21. storočia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRVŠ/A-boRV-320/19

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát na vybranú tému z problematiky ruského výtvarného
umenia (30 bodov), inak aktívna účasť na hodinách (10 bodov), b) v skúškovom období: kolokvium
(60 bodov). Kritériá klasifikácie kolokvia: samostatná štrukturovaná odpoveď s prehĺbeným
porozumením - A samostatná štrukturovaná odpoveď - B samostatná odpoveď - C odpoveď ako
komplexné zodpovedanie otázok skúšajúcej - D odpoveď ako zodpovedanie otázok skúšajúcej -
E. Študent musí dosiahnuť najmenej 60%-nú úspešnosť vo všetkých častiach predmetu. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica výsledného hodnotenia: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60,
FX: 59- a menej. Vyučujúca akceptuje 2 absencie. Presné termíny a témy potenciálneho priebežného
hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny ústneho kolokvia budú zverejnené
prostredníctvom AIS najneskôr v poslednom týždni výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Študentka/študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o rozličných podobách
ruského nekonformného umenia 20. a 21. storočia. Disponuje poznatkami o spoločenských i
kultúrnych okolnostiach a súvislostiach konštituovania jeho rozličných podôb. Pozná základné
tendencie vývinu ruského výtvarného umenia v jeho postsocrealistickej etape. Má základné
vedomosti o relevantných osobnostiach/skupinách preberanej podoby výtvarného umenia a ich
tvorbe.

Stručná osnova predmetu:
1. Nonkonformizus 50.- 80. rokov
2. Lianozovská škola - J. Kropivnickij, O. Rabin, L. Masterkovová
3. M. Šemiakin - "nonkonformná múza" v exile
4. D. Prigov a postsovietsky nonkonformizmus
5. E.Bulatov, jedna z podôb alternatívy
6. Ruská postmoderna/ruský socart . - V. Komar/A. Melamid
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7. Ilja Kabakov - Akcie, happeningy, inštalácie?
8. Akcionalizmus - I. Kulik a ďalší.
9. Pussy Riot ako kultúrny a spoločenský fenomén

Odporúčaná literatúra:
KUPKO, Valerij – KUPKOVÁ, Ivana. Slovník ruskej umeleckej kultúry 20. storočia, Prešov:
Prešovská univerzita v Prešove. 2009. ISBN 978-80-555-1220-4. 5. Nonkonformisti. Druhá ruská
avantgarda. 1955-1988. Bratislava: SNG, 2008. ISBN 978-80-8059-134-2.
Učebné materiály pedagogičky sú dostupné v MS Teams.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Ruský jazyk môže pomôcť pri prehĺbenom štúdiu, ale nie je nevyhnutnosťou.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 28

A B C D E FX

64,29 21,43 10,71 3,57 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 22.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-318/22

Názov predmetu:
Ruské výtvarné umenie 20. storočia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRVŠ/A-boRV-318/19

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát na vybranú tému z problematiky ruského výtvarného
umenia (30 bodov), inak aktívna účasť na hodinách (10 bodov),
b) v skúškovom období: kolokvium (60 bodov).
Kritériá klasifikácie kolokvia:
samostatná štrukturovaná odpoveď s prehĺbeným porozumením - A
samostatná štrukturovaná odpoveď - B
samostatná odpoveď - C
odpoveď ako komplexné zodpovedanie otázok skúšajúcej - D
odpoveď ako zodpovedanie otázok skúšajúcej - E. Študent musí dosiahnuť najmenej 60%-nú
úspešnosť vo všetkých častiach predmetu. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie
získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Klasifikačná stupnica výsledného hodnotenia: A:
100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej. Vyučujúca akceptuje 2 absencie.
Presné termíny a témy potenciálneho priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny ústneho kolokvia budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v poslednom týždni
výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu disponuje prehĺbenými vedomosťami o vývine
ruského výtvarného umenia na prelome 19. a 20. storočia a v 20. storočí. Má prehľad o
štýlových premenách výtvarného umenia ruskej proveniencie v domácom (problematika moderny,
avantgardy, socialistického realizmu a jeho prekonávania) i mimo-ruskom prostredí (problematika
tvorby v exile).

Stručná osnova predmetu:
Od Repina cez Chagalla k Neizvestnému
1. Najvýznamnejšie ruské galérie výtvarného umenia, ich mecenáši
2. "Peredvižnici" ako most k moderne
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2. I. Repin, I. Levitan a ď. – východisko či koniec jednej epochy
3. Hľadanie podstaty v zložitých časoch – M. Vrubeľ, K. Rerich
4. Ruská secesia – „európska scéna“ (L. Bakst, A. Benois a ď.)
5. Parížska škola 1 – otázky identity? (M. Chagal a i.)
6. Parížská škola 2 - osobnosti a diela (A. Pevsner, N. Gabo a ď...)
7. Ruská avantgarda ako počiatky abstraktného umenia K. Malevič, V. Kandinsky,
8. „Sovietska“ avantgarda?! 1– El Lissitzky, A. Rodčenko, V. Majakovskij, užité umenie
9. Sovietska avantgarda?! 2 – K. Petrov-Vodkin, M. Sarjan, A. Dejneka
9. Sovietsky /socialistický realizmus – V. Muchina, Z. Cereteli a i.
10. Tvorba E. Neizvestného ako príklad fungovania v rozličných sférach kultúrneho diania.

Odporúčaná literatúra:
1. Dejiny ruského umenia od začiatkov až po súčasnosť. Pallas. Bratislava 1977.
2. ELIÁŠ, Anton – BABIAK, Michal (eds.): Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-223-4038-0.
3. KŠICOVÁ, Danuše. Od moderny k avantgardě: rusko-české paralely. Brno: Masarykova
univerzita, 2007. 467 s. ISBN 978-80-210-4271-1
4.. KUPKO, Valerij – KUPKOVÁ, Ivana. Slovník ruskej umeleckej kultúry 20. storočia, Prešov:
Prešovská univerzita v Prešove. 2014. ISBN 978-80-555-1220-4.
5. Nonkonformisti. Druhá ruská avantgarda. 1955-1988. Bratislava: SNG, 2008. ISBN
978-80-8059-134-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Ruský jazyk je pomocný na pochopenie výtvarných diel, najmä v druhej polovici 20. storočia,
kde sa fragmenty slov, viet stávajú súčasťou artefaktov.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 42

A B C D E FX

57,14 14,29 11,9 7,14 9,52 0,0

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 22.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-025/22

Názov predmetu:
Rusko a východná Európa na zozname svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-025/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje predmet, ak získa v priebežnom hodnotení najmenej 75 bodov zo 100. Priebežné
hodnotenie zohľadňuje:
1. účasť na prednáškach (akceptujú sa maximálne 2 absencie zo zdravotných alebo vážnych
osobných dôvodov). Splnenie podmienky sa hodnotí 10 bodmi,
2. priebežné aktívne prezentovanie vedomostí o aktuálne preberanom okruhu lokalít Svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO (aktivita na každom seminári počas semestra sa hodnotí v rozsahu
0-5 bodov)
2. seminárna esej v rozsahu 8-10 000 znakov o vybranej lokalite UNESCO podľa pokynov
prednášajúceho a jej prezentácia v rámci seminára.
Spôsob odovzdania eseje: sprístupnenie na platforme MS Teams.
Esej a jej prezentácia sa hodnotí v rozsahu 0-25 bodov. Hodnotenie zohľadňuje nasledujúce
kvalitatívne parametre:
a. preukázanie heuristických zručností v zdôvodnení výberu lokality a vhodných prameňov (0-8);
b. preukázanie analytických zručností v spôsobe spracovania materiálu (faktografická nasýtenosť,
kritické hodnotenie prameňov a sekundárnej literatúry, formulácia a argumentácia vlastných
záverov (0-8 bodov);
c. uplatnenie zásad vedeckej práce a jazykovej kultúry (0-4 body)
d. preukázanie zručností v ústnej prezentácii témy (0-5 bodov)
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Absolvent má základné vedomosti o význame kultúrneho dedičstva ako súčasti pamäti, o jeho
mieste v dejinách kultúry a umenia. Ovláda základný pojmový z oblasti dejín umenia, ochrany
kultúrneho dedičstva. Má základné vedomosti o lokalitách na Zozname svetového kultúrneho
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dedičstva UNESCO v regióne východnej Európy a Ruska, a o ich význame v cestovnom ruchu. Má
základné zručnosti pri práci so sekundárnou literatúrou a návyky kritického myslenia.

Stručná osnova predmetu:
1. Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
2. Lokality v krajinách študovaného regiónu (Bielorusko, Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Grécko
Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina).
3. Nácvik zručností pri práci so sekundárnou literatúrou a prezentovaní výsledkov štúdia.
4. Kultúrne dedičstvo a v kontexte východoeurópskeho praveku a staroveku 1: Stredomorie, antické
Grécko a Kaukaz
5. Kultúrne dedičstvo a v kontexte východoeurópskeho praveku a staroveku 2: Antické Grécko a
Kaukaz
6. Kultúrne dedičstvo a v kontexte východoeurópskeho stredoveku 1: Byzancia.
7. Kultúrne dedičstvo a v kontexte východoeurópskeho stredoveku 2: Balkán.
8. Kultúrne dedičstvo a v kontexte východoeurópskeho stredoveku 3: stará Rus.
9. Kultúrne dedičstvo a v kontexte východoeurópskeho novoveku 1: Moskva, Kazaň, Solovecké
ostrovy.
10. Kultúrne dedičstvo a v kontexte východoeurópskeho novoveku 2: Sankt-Peterburg a okolie.
11. Kultúrne a prírodné dedičstvo a v kontexte východoeurópskeho novoveku: Pobaltské štáty.
12. Prírodné dedičstvo východnej Európy a Ruska.

Odporúčaná literatúra:
1. Poklady sveta. Bratislava: Ikar 2001-2002. zv. 1: ISBN: 80-551-0105-1; zv. 2 ISBN:
80-551-0106-X; zv. 3 ISBN: 80-551-0107-8; zv. 4 ISBN: 80-551-0108-6; zv. 5 ISBN: zv. 5
ISBN: 80-551-0109-4; zv. 6 ISBN: 80-551-0354-2.
2. MATEJKO, Ľ.: Východoeurópske lokality na Zozname svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO. © Ľubor Matejko 2021. Dočasný učebný text. [cit. 2021-10-21] Dostupné
na: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/studium-krvs/materialy/
unesco/lokality/

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenčina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 56

A B C D E FX

44,64 7,14 8,93 3,57 12,5 23,21

Vyučujúci: doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-343/16

Názov predmetu:
Rusko v 20. storočí: Križovatky kultúrnych dejín

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRVŠ/A-boRV-342/16

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) prezentácia na vybranú tému z preberanej problematiky
(30 bodov), aktívna účasť na hodinách (10 bodov), b) v skúškovom období: kolokvium
(60 bodov). Kritériá klasifikácie kolokvia: samostatná štrukturovaná odpoveď s prehĺbeným
porozumením - A, samostatná štrukturovaná odpoveď - B, samostatná odpoveď - C, odpoveď ako
komplexné zodpovedanie otázok skúšajúcej - D, odpoveď ako zodpovedanie otázok skúšajúcej -
E. Študent musí dosiahnuť najmenej 60%-nú úspešnosť vo všetkých častiach predmetu. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica výsledného hodnotenia: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60,
FX: 59- a menej. Vyučujúca akceptuje 2 absencie. Termíny ústneho kolokvia budú zverejnené
prostredníctvom AIS najneskôr v poslednom týždni výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Študentky/študenti majú po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o základných okolnostiach
a súvislostiach kultúrnych dejín v 20. storočí, majú prehľad v jednotlivých sférach kultúrneho a
spoločenského života Ruska v tomto období. Poznajú základné tendencie, fenomény a osobnosti
týchto sfér vo vymedzenom období. S usmernením vyučujúceho vedia realizovať samostatnú
rešerš, kriticky prečítať pramene, syntetizovať nadobudnuté poznatky a štruktúrovane prezentovať
výsledky čiastkového výskumu.

Stručná osnova predmetu:
Ruské divadlo 20. storočia – od Stanislavského k Vikťukovi. Ruská populárna pieseň v 20. storočí.
Ruská veda v 20. storočí ako znak prestíže. Spoločenské vedy v ZSSR aj ako výraz názoru. Fyzika
– prestížna sféra vedeckého záujmu v ZSSR. Jadrová fyzika – prestížna sféra vedeckého záujmu v
ZSSR. Kozmonautika a „súťaž“ medzi veľmocami. Šport a súťaž medzi veľmocami.

Odporúčaná literatúra:
FIGES, Orlando. Natašin tanec. Kultúrne dejiny Ruska. Bratislava: Premedia, 2020, ISBN
978-80-815- 990-0. Nonkonformisti. Druhá ruská avantgarda. 1955-1988. Bratislava: SNG 2008,
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ISBN 978-80-805-9134-2. KUPKO, Valerij – KUPKOVÁ, Ivana. Slovník ruskej umeleckej
kultúry 20. storočia, Prešov: FFPU 2009, ISBN 978-80-555-1220-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 147

A B C D E FX

41,5 29,25 12,93 10,2 6,12 0,0

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 22.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-108/22

Názov predmetu:
Ruský jazyk v odbornej komunikácii 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1) aktívna účasť na cvičeniach, systematická príprava na hodiny a vypracovávanie domácich úloh
(20 bodov);
2) 1 prezentácia na zvolenú tému (20 bodov)
3) 2 kontrolné preklady (20 bodov)
4) test v zápočtovom týždni (40 bodov).
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie: 3 absencie - bez sankcie; 4-5 absencií (zo zdravotných dôvodov (potvrdenie od lekára
na študijné oddelenie) - doplnkové úlohy. 6 a viac absencií - predmet sa hodnotí známkou Fx.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú vedomosti o charaktere použitia ruštiny v obchodnom styku (najmä rokovania,
zasadnutia, elektronická komunikácia), obohatili si svoju slovnú zásobu v tematických oblastiach
ako ekonomika a zdravotníctvo. V simulovaných situáciách študenti vedia tvoriť vlastné ústne a
písomné výpovede v rámci preberaných tematických okruhov.

Stručná osnova predmetu:
V rámci kurzu študenti budú pracovať s materiálom písomných a audiovizuálnych textov v týchto
tematických okruhoch: obchodná korešpondencia, reklama, pohovor, obchodné rokovania, zmluvy
a dohody, ekonomika v médiách, zdravotnícky systém v Rusku a iných postsovietskych krajinách.
Pri každej téme študentom budú ponúknuté relevantné texty, vhodná slovná zásoba, bude sa
vytvárať situácia na tvorbu simulovaných ústnych interakcií.
Morfologické a syntaktické témy:
Predložkové konštrukcie.
Vyjadrenie príčiny a následku.
Prechodníky a príčastia.
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Odporúčaná literatúra:
ŽURAVĽOVA, Lidija.Testovyj praktikum po russkomu jazyku delovogo obščenija biznes,
kommercija : vnešnetorgovaja dajateľnosť : prodvinutyj sertifikacionnyj uroveň. Moskva: Russkij
jazyk. Kursy, 2008. ISBN 978-5-88337-181-2.
ŠEBESTOVÁ, Valtentína; ŠEBESTA, Juraj. Komerčná ruština v praxi. Bratislava: Elita, 1999.
ISBN 80-8044-052-2.
VAVREČKA, Mojmír; KUPCEVIČOVÁ, Jelena. Obchodní korespondence v ruštině. Brno:
Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0588-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Ruský jazyk (B1).

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 12

A B C D E FX

50,0 25,0 8,33 8,33 0,0 8,33

Vyučujúci: Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-110/22

Názov predmetu:
Ruský jazyk v odbornej komunikácii 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1) aktívna účasť na cvičeniach, systematická príprava na hodiny a vypracovávanie domácich úloh
(20 bodov);
2) 1 prezentácia na zvolenú tému (20 bodov)
3) 2 kontrolné preklady (20 bodov)
4) test v zápočtovom týždni (40 bodov).
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie: 3 absencie - bez sankcie; 4-5 absencií (zo zdravotných dôvodov (potvrdenie od lekára
na študijné oddelenie) - doplnkové úlohy. 6 a viac absencií - predmet sa hodnotí známkou Fx.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú vedomosti o charaktere použitia ruštiny v kontexte činnosti neziskových organizácií,
občianskych iniciatív, medzinárodných projektov, agendy ochrany ľudských práv. Majú širšiu
slovnú zásobu v týchto tematických oblastiach a vedia v simulovaných situáciách tvoriť vlastné
ústné a písomné výpovede.

Stručná osnova predmetu:
V rámci kurzu študenti budú pracovať s materiálom písomných a audiovizuálnych textov v týchto
tematických okruhoch:
Neziskové organizácie.
Občianske iniciatívy.
Ochrana ľudských práv.
Realizácia medzinárodných projektov.
Medzinárodná a ruská ekologická agenda.
Pri každej téme študentom budú ponúknuté relevantné texty, vhodná slovná zásoba, bude sa
vytvárať situácia na tvorbu simulovaných ústnych interakcií a písomných výpovedí.
Morfologické a syntaktické témy:
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Vyjadrenie vzťahov v súvetiach.

Odporúčaná literatúra:
V rámci kurzu sa bude pracovať predovšetkým s elektronickými zdrojmi ako napríklad:
Memorial. Meždunarodnoje istoriko-prosvetiteľskoje, blagotvoriteľnoje i pravozaščitnoje
obščestvo. [online] [cit. 26.10.2021] Dostupné na: https://www.memo.ru/ru-ru/.
Tranparency International. [online] [cit. 26.10.2021] Dostupné na: https://transparency.org.ru/.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Ruský jazyk (B1-B2).

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 10

A B C D E FX

50,0 30,0 10,0 10,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-112/22

Názov predmetu:
Seminár k bakalárskej práci

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie.
Vzhľadom na špecifiká predmetu sa hodnotia: systematická príprava bakalárskej práce v súlade s
cieľmi stanovenými v zadaní, pravidelné konzultácie s vedúcim záverečnej práce a oboznamovanie
vedúceho záverečnej práce s postupom na dohodnutých úlohách, ktoré zahŕňajú: štúdium literatúry
k téme bakalárskej práce a spracovanie čiastkových problémov. Hodnotenie v klasifikačnej stupnici
A-FX udelí bakalarantovi vedúci záverečnej práce na základe splnenia individuálnych podmienok
dohodnutých na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu osvojené základné náležitosti písania odborného
textu za dodržania pravidiel akademickej etiky. Chápe princípy výstavby formálnej a obsahovej
stránky bakalárskej práce v závislosti od vnútorného systému kvality UK. Vie formulovať
výskumný problém a výskumné otázky. Vie ako sa zostavuje plán výskumu. Má dostatočné
informačné kompetencie na získavanie, spracovanie a interpretáciu základnej odbornej literatúry v
kontexte vymedzenej témy a teoreticko-metodologických východísk.

Stručná osnova predmetu:
Tvorba bibliografických odkazov (klasické, elektronické, neknižné dokumenty). Akademická
etika a integrita. Požiadavky na záverečnú prácu podľa vnútorného systému kvality UK.
Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác. Základné náležitosti obhajoby záverečných
prác. Definovanie hlavných a čiastkových cieľov bakalárskej práce. Teoreticko-metodologická
koncepcia práce. Metodika spracovania problému. Analýza, interpretácia a kritika odbornej
literatúry, príp. historických prameňov a ďalších informačných zdrojov k problematike bakalárskej
práce.

Odporúčaná literatúra:
Výber odbornej literatúry podľa zvolenej témy práce; Aktuálna smernica rektora UK o
základných náležitostiach záverečných prác; BIELIK, Lukáš et al. Slovník metodologických
pojmov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-223-4276-6. LICHNEROVÁ,
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Lucia: Písanie a obhajoba záverečných prác: vysokoškolské skriptá pre študentov Univerzity
Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Stimul, 2016 [cit. 2019-01-09]. Dostupné na:
stella.uniba.sk/texty/LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prac.pdf. ZOUHAR, M., BIELIK,
L. a Miloš KOSTEREC. Metóda: metodologické a formálne aspekty. Bratislava: Univerzita
Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4352-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, ruský (min. B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD., doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD., prof. PhDr. Mária
Kusá, CSc., Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD., doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD., prof. Feliks
Shteinbuk, DrSc., Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-901/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 1: Bulharský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa budú vyžadovať priebežné písomné práce zamerané na bulharský pravopis,
dve kontrolné písomné práce na preverenie gramatických a prekladateľských kompetencií.
V skúšobnom období sa vyžaduje záverečný test a ústna skúška zameraná na porozumenie
interpretovaného textu, na preverenie teoretických znalostí, praktických jazykových kompetencií
a konverzačných schopností. Študent môže mať počas semestra maximálne jednu absenciu bez
preukázania akceptovateľných dokladov a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť
minimálne 60 % úspešnosť. K ústnej skúške môže byť pripustený iba v prípade, ak splní všetky
požadované podmienky priebežného hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za následok
anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 – 92 %
B: 93 – 85 %
C: 84 – 76 %
D: 77 – 68 %
E: 69 – 60 %
FX: 59 – 0 %
Termíny záverečného testu a ústnej časti záverečnej skúšky budú zverejnené najneskôr posledný
týždeň výučbovej časti semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú po absolvovaní predmetu vedomosti z bulharského jazyka na úrovni začiatočníckeho
stupňa (A1.1). Ovládajú bulharskú výslovnosť a pravopis, ako aj základnú slovnú zásobu.
Disponujú základnými komunikačnými schopnosťami a základnými vedomosťami z bulharskej
gramatiky. Rozumejú jednoduchým textom a nahrávkam, dokážu tvoriť jednoduché dialógy a texty.
Majú základné znalosti o bulharských reáliách.

Stručná osnova predmetu:
1. Bulharské písmo, slovný prízvuk a intonácia, ortoepické cvičenia.
2. Základné pravidlá bulharskej ortografie a ortoepie, ortografické cvičenia.
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3. Pomocné sloveso съм (byť), vyjadrenie záporu v bulharčine.
4. Gramatické kategórie podstatného mena – základné informácie.
5. Gramatické kategórie prídavného mena – základné informácie.
6. Osobné, ukazovacie a privlastňovacie zámená.
7. Prítomný čas – základné informácie, jednoduché tvary rozkazovacieho spôsobu.
8. Časovanie slovies имам, нямам, a neosobné tvary slovies има, нямя.
9. Časovanie slovies казвам се, следвам, купувам, пиша, чета, живея.
10. Konverzačné témy (pozdravy, rodina, domov, štúdium, záľuby, kalendár).
11. Bulharské reálie (predstavenie krajiny, sviatky, zvyky a tradície v období jeseň – zima).
12. Opakovanie konverzačných tém a gramatiky, záverečný test, ústna skúška.

Odporúčaná literatúra:
DOBRÍKOVÁ, Mária, VLČANOVA, Marinela. Základy bulharčiny. Teória a prax. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-223-4222-3.
DOBRÍKOVÁ, Mária. Gramatické cvičenia z bulharčiny 1. Bratislava: Univerzita Komenského,
2017. ISBN 978-80-223-4223-4.
CHADŽIEVA, Elena et al. Bălgarski ezik za čuždenci. Obšt kurs. Sofija: UI Sv. Kliment
Ochridski, 2006. ISBN 978-954-07-2409-6.
KURTEVA, Galina, BUMBAROVA, Krăstinka a Stefka BĂČVAROVA. Zdravejte. Učebnik
po bălgarski ezik za čuždenci (A1-A2).Sofija: Nov bălgarski universitet, 2013. ISBN
978-954-535-737-4. KOLEVA-ZLATEVA, Živka, EMILJANOVA, Borjana a Valentina
SEDEFČEVA. Az govorja. Bălgarski ezik za čuždenci. 1. čast. Veliko Tărnovo: Faber, 2007.
ISBN 954-775-333-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a bulharský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 36

A ABS B C D E FX

11,11 0,0 19,44 36,11 13,89 19,44 0,0

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-905/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 1: Chorvátsky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky, 2 x 50 bodov, jedna približne v polovici a
druhá na konci semestra. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých
súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť. Klasifikačná stupnica: A: 100 -
92 bodov B: 91 - 84 bodov C: 83 - 76 bodov D: 75 - 68 bodov E: 67 - 60 bodov Fx: menej ako
60 bodov. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú po absolvovaní predmetu vedomosti z chorvátskeho jazyka na úrovni
začiatočníckeho stupňa (A1.1). Ovládajú chorvátsku výslovnosť a pravopis, ako aj základnú
slovnú zásobu. Disponujú základnými komunikačnými schopnosťami a základnými vedomosťami
z chorvátskej gramatiky. Rozumejú jednoduchým textom a nahrávkam, dokážu tvoriť jednoduché
dialógy a texty. Majú základné znalosti o chorvátskych reáliách.

Stručná osnova predmetu:
1. Spoznajme sa, predstavenie, pozdravy
2. Prítomný čas slovesa byť, zápor
3. Osobné zámená
4. Tvorba otázok a odpovedí, opytovacie zámená
5. Podstatné mená, rod a číslo podstatných mien
6. Ukazovacie zámená
7. Povolania, národy a štáty
8. Rodina, príbuzní a známi
9. Zoologická záhrada
10. Číslovky, Záhreb
11. Privlastňovacie zámená, farby, vlajky
12. Opakovanie prebraných tém a gramatiky

Odporúčaná literatúra:
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ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Hrvatski za početnike 1, udžbenik hrvatskoga kao drugoga i
stranog jezika, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2006. ISBN 953-169-123-1
ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Hrvatski za početnike 1, vježbenica i gramatički pregled
hrvatskoga kao drugog i stranog jezika: Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2006. ISBN
953-169-136-3
BABIĆ, Stjepan et al. Gramatika hrvatskoga jezika Priručnik za osnovno jezično obrazovanje,
Zagreb, Školska knjiga, 1994.ISBN 953-0-4008-X
KULIHOVÁ, Alica. Nema problema. Slovensko-chorvátska konverzačná príručka. Bratislava,
Perfekt, 2013. ISBN 978-80-8046-606-0
Hrvatska školska gramatika. Gramatika [online]. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ©2021
[cit. 2021-10-25]. Dostupné na: https://gramatika.hr/#
Hrvatski jezični portal. HjpZnanje [online]. Znanje, ©2021 [cit. 2021-10-24]. Dostupné na: http://
hjp.znanje.hr
Hrvatski pravopis. Pravopis [online]. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ©2021 [cit.
2021-10-25]. Dostupné na: https:// pravopis.hr

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
chorvátsky, slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 122

A ABS B C D E FX

55,74 0,0 22,13 9,02 5,74 4,92 2,46

Vyučujúci: Mgr. Goran Marjanović

Dátum poslednej zmeny: 22.03.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-909/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 1: Poľský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent priebežne vypracúva zadania v poľskom jazyku po každej hodine, za jedno zadanie môže
získať max. 10 bodov. Na konci výučbovej časti píše test na preverenie získaných jazykových
kompetencií.
Bodovanie zadaní - každé 4 chyby znamenajú mínus jeden bod. Neodovzdanie zadania znamená
0/10.
Záverečná známka je priemerom priemernej známky za domáce úlohy + známky za záverečný
zápočet.
Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia
musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť.
Hodnotenie:
100 - 92 % - A
91 - 84 % - B
83 - 76% - C
75 - 68 % - D
67 - 60% - E
59 % a menej - Fx
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti z poľského jazyka na začiatočníckej
úrovni A1.1 podľa štandardov CEFR. Je schopný artikulovať špecifické poľské hlásky, ovláda
základnú slovnú zásobu a pravopis. Dokáže porozumieť písomnému textu, ako aj audionahrávkam
na prebrané témy, je schopný viesť jednoduchý dialóg a samostatne napísať krátky text v poľskom
jazyku. Pozná vybrané aspekty poľskej gramatiky. Má základné vedomosti o poľských reáliách.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné informácie o Poľsku. Abeceda a výslovnosť. Základné pravidlá poľského pravopisu.
2. Predstavovanie sa, formálny a neformálny styk. Nominatív. Osobné a ukazovacie zámená.
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3. Osobná identita: povolania, národnosť. Inštrumentál.
4. Záujmy, vek. Základné číslovky.
5. Rodina a domov. Privlastňovacie zámena. Akuzatív.
6. Každodenné aktivity a voľný čas. Prítomný čas.
7. Reštaurácia, obchod. Genitív.
8. Poľská národná kuchyňa.
9. Určovanie času, kalendár. Radové číslovky.
10. Minulý čas. Písanie súkromného listu.
11. Plány na nový rok. Budúci čas.
12. Vianoce v Poľsku.

Odporúčaná literatúra:
WAWRZYNIAK, Kinga. Polski na A. Część I. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. ISBN
978–80–223–3828–8
MAJCHER-LEGAWIEC, Urszula et al. Polak potrafi. O wielkich Polakach w Polsce i na
świecie. Kraków: Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, 2016.
ISBN 9788394316518 8394316514. Dostupné na: http://fundacjareja.eu/polak-potrafi-spis-tresci/
MAŁOLEPSZA, Małgorzata, SZYMKIEWICZ, Aneta. Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik
studenta. Kraków: Prolog, 2010. ISBN 978-83-60229-24-8
PANČÍKOVÁ, Marta, STEFAŃCZYK, Wiesław. Po tamtej stronie Tatr. Kraków: Universitas,
2003. ISBN
83-242-0198-X
Po polsku po Polsce (Polish Language Course and Knowledge Base on Poland). [online].
Dostupné na:
http://www.popolskupopolsce.edu.pl/
Poľsko-slovenský slovník. [online]. Dostupné na: https://slovniky.lingea.sk/polsko-slovensky

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský alebo anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 138

A ABS B C D E FX

61,59 0,0 21,01 10,14 4,35 1,45 1,45

Vyučujúci: Mgr. Božena Kotula, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.03.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-913/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 1: Slovinský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Od študentov sa očakáva aktívna účasť na hodine, priebežné vypracovávanie domácich úloh,
zapájanie sa do skupinových aktivít. Celkové záverečné hodnotenie pozostáva z výsledkov dvoch
písomných testov na preverenie gramatických kompetencií a konverzačných schopností, jeden sa
píše v polovici, druhý v závere semestra. V oboch musí študent dosiahnuť minimálne 60-percentnú
úspešnosť. Celkový počet bodov za oba testy je 200. Študent môže mať maximálne 2 absencie s
potrebnými dokladmi.
Stupnica hodnotenia: A: 200 - 185, B: 184 - 169, C: 168 - 152, D: 151 - 136, E: 135 - 120, Fx:
menej ako 120.
Presný termín a témy priebežného a záverečného hodnotenia budú oznámené v priebehu semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Predmet je prvou polovicou dvojsemestrálneho kurzu, cieľom ktorého je získanie vedomostí
zo slovinského jazyka na úrovni začiatočníckeho stupňa (A1) podľa štandardov vzdelávacieho
programu Slovinčina pre cudzincov a CEFR. Po absolvovaní predmetu ovláda študent základnú
slovnú zásobu, základné komunikačné vzory, je oboznámený so základným jazykovým systémom
slovinského spisovného jazyka. Vie predstaviť seba a iných a vie klásť otázky o osobných
detailoch a odpovedať na ne. Rozumie známym každodenným výrazom a veľmi základným frázam
zameraným na uspokojenie potrieb konkrétneho typu a vie ich používať. Interaguje jednoduchým
spôsobom. Má základné vedomosti o slovinských reáliách.

Stručná osnova predmetu:
1. Slovinsko (predstavenie krajiny, jazyka a kultúry)
2. Abeceda
3. Číslovky (základné a radové číslovky; dni v týždni; kedy?; ročné obdobia)
4. Zoznamovanie sa – osobná identita, trieda, moja ulica (rod, zhoda prídavného a podstatného
mena)
5. Nominatív substantív a adjektív - singulár, duál, plurál
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6. Medziľudské vzťahy – formálna a neformálna komunikácia
7. Priebežný test. Otázky: K-...? a Ali..?
8. Stravovanie a nápoje (nápoje, jedlo, jednotlivé jedlá dňa, rôzne druhy nápojov, reštaurácia)
9. Slovinské slovesá, prítomný čas, zápor slovies
10. Rodina a domov (domov, nábytok, výdavky, nakupovanie, oblečenie)
11. Slovinské slovesá, nominatív, genitív, akuzatív; genitív + predložka iz, akuzatív + predložky v,
na, za; osobné zámená, slovosled; osobné a privlastňovacie zámená; spojky: in, ali, da
12. Opakovanie konverzačných tém a gramatiky
13. Záverečný písomný test.

Odporúčaná literatúra:
KNEZ, Mihaela, PONIKVAR, Andreja a JERMAN, Tanja. Oblike v oblakih. Slovnične
preglednice. Ľubľana: Filozofska fakulteta, 2017. ISBN: 978-961-237-936-3.
LEČIČ, Rada. Basic grammar of the Slovene language language. Cerkno: Gaya, 2012. ISBN:
978-961-92674-1-7.
MARKOVIČ, Andreja et al. Slovenska beseda v živo 1a – učbenik. Ljubljana: Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2012. ISBN: 978-961-237-525-6.
MARKOVIČ, Andreja et al. Slovenska beseda v živo 1a – delovni zvezek. Ljubljana: Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2012. ISBN: 978-961-237-526-3.
PETRIC LASNIK, Ivana, PIRIH SVETINA, Nataša a PONIKVAR Andreja. A, B, C ...
Gremo. Ľubľana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. ISBN
978-961-06-0044-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 97

A ABS B C D E FX

32,99 0,0 22,68 24,74 10,31 8,25 1,03

Vyučujúci: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.03.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-917/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 1: Srbský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude hodnotiť domáca príprava študenta a jeho aktívna práca na cvičeniach.
Bude jedna písomná previerka na preverenie gramatických kompetencií a konverzačných
schopností a záverečný test. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo
všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť.
Klasifikačná stupnica v percentách: 100 % - 92 %: A 91 % - 84 %: B 83 % - 76 %: C 75 % - 68
%: D 67 % - 60 %: E 59 % - 0 %: Fx
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti zo srbského jazyka na začiatočníckej
úrovni A1.1 podľa štandardov CEFR. Je schopný artikulovať špecifické srbské hlásky, ovláda
základnú slovnú zásobu a pravopis. Dokáže porozumieť písomnému textu, ako aj audionahrávkam
na prebrané témy, je schopný viesť jednoduchý dialóg a samostatne napísať krátky text v srbskom
jazyku. Pozná vybrané aspekty srbskej gramatiky. Má základné vedomosti o srbských reáliách.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné informácie o Srbsku.
2. Srbské písmo.
3. Fonologický a gramatický systém spisovnej srbčiny.
4. Slovný prízvuk a intonácia.
5. Osobné, ukazovacie a privlastňovacie zámená.
6. Podstatné mená v nominatíve a akuzatíve jednotného a množného čísla.
7. Pomocné sloveso byť.
8. Vyjadrenie záporu v srbskom jazyku.
9. Spôsoby tvorenia otázky v srbčine.
10. Prítomný čas – základné informácie.
11. Základné a radové číslovky.
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12. Základné konverzačné témy (základné frázy, zoznamovanie sa, národnosti, povolania, rodina,
orientácia v priestore).

Odporúčaná literatúra:
1. AJDŽANOVIĆ, Milan et al. Naučimo srpski. Let’s learn Serbian 1. Radna sveska. Novi Sad:
Filozofski fakultet : Dnevnik, 2006. ISBN 978-86-6065-164-0
2. BABIĆ, Biljana. Naučimo srpski 1 i 2. Rečnik glagola. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za
srpski jezik i lingvistiku, Centar za srpski jezik kao strani, 2011, ISBN: 978-86-6065-097-1
3. BJELAKOVIĆ, Isidora a VOJNOVIĆ, Jelena. Naučimo srpski 1. Let’s learn Serbian 1. Novi
Sad: Filozofski fakultet : Dnevnik, 2006. ISBN 978-86-6065-163-3
4. JOKANOVIĆ-MIHAJLOV, Jelica. Lektorske vežbe. Priručnik za srpski jezik kao strani.
Beograd: Medjunarodni slavistički centar, 2010. ISBN 978-86-86419-95-8
5. JOKANOVIĆ-MIHAJLOV, Jelica a LOMPAR, Vesna. Govorimo srpski. Udžbenik srpskog
jezika za strance. Beograd: Medjunarodni slavistički centar, 2010. ISBN 978-86-80267-60-9
Dočasné doplnkové gramatické cvičenia k predmetu su dostupné v MS TEAMS.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jayzk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 112

A ABS B C D E FX

38,39 0,0 30,36 21,43 5,36 4,46 0,0

Vyučujúci: Mgr. Kristina Dordević

Dátum poslednej zmeny: 28.03.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-902/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 2: Bulharský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa budú vyžadovať priebežné písomné práce zamerané na bulharskú
ortografiu, dve kontrolné písomné práce na preverenie gramatických, jazykových a
prekladateľských kompetencií.
V skúšobnom období sa vyžaduje záverečný test a ústna skúška zameraná na porozumenie
interpretovaného textu, na preverenie teoretických znalostí z bulharskej gramatiky, jazykových
kompetencií a konverzačných schopností.
Študent môže mať počas semestra maximálne jednu absenciu bez preukázania akceptovateľných
dokladov a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. K ústnej
skúške môže byť pripustený iba v prípade, ak splní všetky požadované podmienky priebežného
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 – 92 %
B: 93 – 85 %
C: 84 – 76 %
D: 77 – 68 %
E: 69 – 60 %
FX: 59 – 0 %
Termíny záverečného testu a ústnej časti záverečnej skúšky budú zverejnené najneskôr posledný
týždeň výučbovej časti semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú po absolvovaní predmetu vedomosti z bulharského jazyka na úrovni začiatočníckeho
stupňa (A1 – A2) a tomu primeranú slovnú zásobu, komunikačné schopnosti a znalosti o
zákonitostiach bulharskej ortoepie, ortografie a gramatiky. Rozumejú dlhším textom a nahrávkam,
dokážu tvoriť dlhšie ústne a písomné výpovede. Majú prehĺbené poznatky o bulharských reáliách.

Stručná osnova predmetu:
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1. Opytovacie zámená. Spôsoby tvorenia otázky v bulharčine.
2. Podstatné mená – prirodzený a gramatický rod.
3. Prídavné mená. Stupňovanie prídavných mien a prísloviek.
4. Životné a neživotné podstatné mená mužského rodu.
5. Prítomný čas slovies, 1. slovesná trieda.
6. Prítomný čas slovies, 2. slovesná trieda.
7. Prítomný čas slovies, 3. slovesná trieda.
8. Jednoduchý budúci čas.
9. Základné a radové číslovky v bulharčine. Zložené číslovky.
10. Množné číslo podstatných mien. Tvar počítaného predmetu.
11. Konverzačné témy (turistika a cestovanie, ľudské telo, ľudské vlastnosti, práca)
12. Bulharské reálie (turistické zaujímavosti a pozoruhodnosti, lokality svetového dedičstva
UNESCO, sviatky, zvyky a tradície v období jar – leto).
13. Opakovanie konverzačných tém a gramatiky.
14. Záverečný test, ústna skúška.

Odporúčaná literatúra:
DOBRÍKOVÁ, Mária, VLČANOVA, Marinela. Základy bulharčiny. Teória a prax. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-223-4222-3.
DOBRÍKOVÁ, Mária. Gramatické cvičenia z bulharčiny 1. Bratislava: Univerzita Komenského,
2017. ISBN 978-80-223-4223-4.
CHADŽIEVA, Elena et al. Bălgarski ezik za čuždenci. Obšt kurs. Sofija: UI Sv. Kliment
Ochridski, 2006. ISBN 978-954-07-2409-6.
KURTEVA, Galina, BUMBAROVA, Krăstinka a Stefka BĂČVAROVA. Zdravejte. Učebnik
po bălgarski ezik za čuždenci (A1-A2).Sofija: Nov bălgarski universitet, 2013. ISBN
978-954-535-737-4. KOLEVA-ZLATEVA, Živka, EMILJANOVA, Borjana a Valentina
SEDEFČEVA. Az govorja. Bălgarski ezik za čuždenci. 1. čast. Veliko Tărnovo: Faber, 2007.
ISBN 954-775-333-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a bulharský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 23

A B C D E FX

21,74 30,43 13,04 8,7 17,39 8,7

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-906/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 2: Chorvátsky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky, 2 x 50 bodov, jedna približne v polovici a
druhá na konci semestra. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých
súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť. Klasifikačná stupnica: A: 100 -
92 bodov B: 91 - 84 bodov C: 83 - 76 bodov D: 75 - 68 bodov E: 67 - 60 bodov Fx: menej ako
60 bodov Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú po absolvovaní predmetu vedomosti z chorvátskeho jazyka na úrovni
začiatočníckeho stupňa A1.2 podľa CEFR a tomu primeranú slovnú zásobu, komunikačné
schopnosti a znalosti o zákonitostiach chorvátskej ortoepie, ortografie a gramatiky. Rozumejú
dlhším textom a nahrávkam, dokážu tvoriť dlhšie ústne a písomné výpovede. Hlbšie poznajú
chorvátske reálie.

Stručná osnova predmetu:
1. Opakovanie prebratých tém
2. Chorvátsko a Chorváti
3. Hotel, turistika, prítomný čas slovies na -ati, -irati, iti, jeti
4. Akuzatív podstatných mien
5. Opytovacie slová, tvorba otázok
6. Prítomný čas modálnych slovies potrebovať, chcieť a musieť
7. Predložky s akuzatívom, chorvátske sviatky
8. Študentský život
9. Kaviareň, reštaurácia, obed, slovesá jesť a ísť
10. Jedlo, jedálny lístok, ovocie, zelenina, stravovanie
11. Oblečenie, obuv, obchody a nakupovanie
12. Záverečné opakovanie, test

Odporúčaná literatúra:
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ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Hrvatski za početnike 1, udžbenik hrvatskoga kao drugoga i
stranog jezika, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2006. ISBN 953-169-123-1
ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Hrvatski za početnike 1, vježbenica i gramatički pregled
hrvatskoga kao drugog i stranog jezika: Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2006. ISBN
953-169-136-3
KURIC, Andrej Rječnik slovačko-hrvatski ; hrvatsko-slovački, Našice: Savez Slovaka u
Hrvatskoj, 2006. ISBN 953-7277-03-8
ČUBRIĆ, Marina et al. Praktični školski pravopis s vježbama i zadacima, Zagreb: Školska
knjiga, 2008. ISBN 978-953-0-20467-6
KULIHOVÁ, Alica. Nema problema. Slovensko-chorvátska konverzačná príručka. Bratislava,
Perfekt, 2013. ISBN 978-80-8046-606-0
Hrvatska školska gramatika. Gramatika [online]. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ©2021
[cit. 2021-10-25]. Dostupné na: https://gramatika.hr/#
Hrvatski jezični portal. HjpZnanje [online]. Znanje, ©2021 [cit. 2021-10-24]. Dostupné na: http://
hjp.znanje.hr
Hrvatski pravopis. Pravopis [online]. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ©2021 [cit.
2021-10-25]. Dostupné na: https:// pravopis.hr

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
chorvátsky, slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 79

A B C D E FX

58,23 29,11 7,59 2,53 2,53 0,0

Vyučujúci: Mgr. Goran Marjanović

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-910/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 2: Poľský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vo výučbovej časti píše študent dva priebežné testy na preverenie získaných jazykových zručností a
dva písomné texty na témy zadané vyučujúcim počas semestra, súvisiace s preberanou látkou (napr.
opis vybraného poľského mesta, porovnanie sviatkov na Slovensku a v Poľsku, inzerát, pohľadnica
a pod.). Z každého testu a každého textu musí študent dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. Každý
test a každý text tvorí 25 % záverečného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 - 93 %
B: 92 - 84 %
C: 83 - 76 %
D: 75 - 68 %
E: 67 - 60 %
Fx: 59 - 0 %
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti z poľského jazyka na začiatočníckej
úrovni A1.2 podľa štandardov CEFR. Ovláda poľskú ortografiu a výslovnosť. Dokáže porozumieť
písomnému textu, ako aj audionahrávkam na prebrané témy, je schopný viesť jednoduchý
dialóg a samostatne napísať krátky text v poľskom jazyku. Na teoretickej i praktickej úrovni
ovláda pravidelnú deklináciu a konjugáciu slovných druhov spolu s najčastejšie sa vyskytujúcimi
nepravidelnosťami. Má základné vedomosti o poľských mestách, tradičných jedlách, sviatkoch a
turistických atrakciách.

Stručná osnova predmetu:
1. Opis mesta. Lokál.
2. Ukazovanie cesty v meste. Určovanie miesta.
3. Turistické zaujímavosti a pozoruhodnosti v Poľsku.
4. Počasie, predpoveď počasia, ročné obdobia.
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5. Veľká noc v Poľsku, tradičné jedlá.
6. Byt a nábytok. Nominatív a akuzatív plurálu. Opis bytu, písanie inzerátu.
7. Oblečenie, móda.
8. Zdravie a ľudské telo. Sloveso "powinien".
9. Šport.
10. Cestovanie, dovolenka. Slovesá pohybu, písanie pohľadnice.
11. Oslavy a sviatky. Blahoželania.
12. Opakovanie konverzačných tém, precvičovanie prebratých gramatických javov.

Odporúčaná literatúra:
WAWRZYNIAK, Kinga. Polski na A. Część I. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. ISBN
978–80–223–3828–8
MAŁOLEPSZA, Małgorzata, SZYMKIEWICZ, Aneta. Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik
studenta. Kraków: Prolog, 2010. ISBN 978-83-60229-24-8
OBERTOVÁ, Zuzana: Polski na A. Część I. Zeszyt ćwiczeń. Bratislava: Univerzita
Komenského, 2021. ISBN 978-80-223-5281-9.
DZIAMSKA-LENART, Gabriela et al. Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się
języka polskiego jako obcego [online]. Poznań: Rys, 2021. ISBN 978-83-66666-50-4. Dostupné
na:
http://coolfraz.amu.edu.pl/#/slownik-papierowy
Poľsko-slovenský slovník. [online]. Dostupné na: https://slovniky.lingea.sk/polsko-slovensky

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, poľský na úrovni A1.1

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 81

A B C D E FX

46,91 24,69 18,52 7,41 2,47 0,0

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Obertová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-914/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 2: Slovinský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Od študentov sa očakáva aktívna účasť na hodine, priebežné vypracovávanie domácich úloh,
zapájanie sa do skupinových aktivít. Celkové záverečné hodnotenie pozostáva z výsledkov dvoch
písomných testov na preverenie gramatických kompetencií a konverzačných schopností, jeden sa
píše v polovici, druhý v závere semestra. V oboch musí študent dosiahnuť minimálne 60-percentnú
úspešnosť. Celkový počet bodov za oba testy je 200. Študent môže mať maximálne 2 absencie s
potrebnými dokladmi. Stupnica hodnotenia: A: 200 - 185, B: 184 - 169, C: 168 - 152, D: 151 - 136,
E: 135 - 120, Fx: menej ako 120.
Presný termín a témy priebežného a záverečného hodnotenia budú oznámené v priebehu semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Predmet je druhou polovicou dvojsemestrálneho kurzu, cieľom ktorého je získanie vedomostí
zo slovinského jazyka na úrovni začiatočníckeho stupňa (A1) podľa štandardov vzdelávacieho
programu Slovinčina pre cudzincov a CEFR. Po absolvovaní kurzu ovláda študent základnú
slovnú zásobu, základné komunikačné vzory, je oboznámený so základmi jazykového systému
slovinského spisovného jazyka. Vie predstaviť seba a iných, klásť otázky o osobných detailoch
a odpovedať na ne. Rozumie známym každodenným výrazom a základným frázam zameraným
na uspokojenie potrieb konkrétneho typu a vie ich používať. Interaguje jednoduchým spôsobom.
Disponuje základnými poznatkami o slovinských reáliách.

Stručná osnova predmetu:
1. Opakovanie a precvičovanie prebratých gramatických javov
2. Slovinské slovesá, nominatív, genitív, akuzatív; genitív + predložka iz, akuzatív + predložky v,
na, za; osobné zámená, slovosled; osobné a privlastňovacie zámená; spojky: in, ali, da
3. Voľný čas (príslovky času, počasie, hudba, kino, šport, literatúra, múzeum, divadlo, galéria)
4. Minulý čas a budúci čas; slovosled; lokál; lokál + predložky v, na, o, pri, ob; osobné zámená v
6. páde; spojky: ampak, pa
5. Cestovanie (cestujeme po Slovinsku, vozidlá, druhy hromadnej dopravy)
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6. Modálne výrazy; turizmus, prázdniny, dovolenka (cestovné kancelárie, ubytovania, doprava,
stravovanie, ...)
7. Test. inštrumentál; 7. pád + predložka z/s; osobné zámená 7. pád; spojky: ko, kadar
8. Zdravie (fyzický a psychický stav, osobná hygiena, telo, zdravý život, poistenie, choroba, lieky)
9. Podmieňovací spôsob; datív; 3. pád + predložky k/h a proti; osobné zámená v 3. páde; spojky:
ker, zato, če
10. Verejný život v Slovinsku (pošta, telefón, banka, prvá pomoc, veľvyslanectvo, knižnica, škola)
11. Opakovanie konverzačných tém a gramatiky
12. Záverečný písomný test.

Odporúčaná literatúra:
KNEZ, Mihaela, PONIKVAR, Andreja a JERMAN, Tanja. Oblike v oblakih. Slovnične
preglednice. Ľubľana: Filozofska fakulteta, 2017. ISBN: 978-961-237-936-3.
LEČIČ, Rada. Basic grammar of the Slovene language language. Cerkno: Gaya, 2012. ISBN:
978-961-92674-1-7.
MARKOVIČ, Andreja et al. Slovenska beseda v živo 1a – učbenik. Ljubljana: Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2012. ISBN: 978-961-237-525-6.
MARKOVIČ, Andreja et al. Slovenska beseda v živo 1a – delovni zvezek. Ljubljana: Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2012. ISBN: 978-961-237-526-3.
PETRIC LASNIK, Ivana, PIRIH SVETINA, Nataša a PONIKVAR Andreja. A, B, C ...
Gremo. Ľubľana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. ISBN
978-961-06-0044-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský/slovinský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 65

A B C D E FX

35,38 21,54 15,38 10,77 13,85 3,08

Vyučujúci: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD., Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-918/15

Názov predmetu:
Slovanský jazyk 2: Srbský

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude hodnotiť domáca príprava študenta a jeho aktívna práca na cvičeniach.
Bude jedna písomná previerka na preverenie gramatických kompetencií a konverzačných
schopností a záverečný test. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo
všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť.
Klasifikačná stupnica v percentách: 100 % - 92 %: A 91 % - 84 %: B 83 % - 76 %: C 75 % - 68
%: D 67 % - 60 %: E 59 % - 0 %: Fx
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti zo srbského jazyka na začiatočníckej
úrovni A1.2 podľa štandardov CEFR. Ovláda srbskú ortografiu a výslovnosť. Dokáže porozumieť
písomnému textu, ako aj audionahrávkam na prebrané témy, je schopný viesť jednoduchý
dialóg a samostatne napísať krátky text v srbskom jazyku. Na teoretickej i praktickej úrovni
ovláda pravidelnú deklináciu a konjugáciu slovných druhov spolu s najčastejšie sa vyskytujúcimi
nepravidelnosťami. Má základné vedomosti o srbských mestách, sviatkoch, tradičných jedlách a
turistických atrakciách.

Stručná osnova predmetu:
1. Písmo – srbská cyrilika a latinka.
2. Opakovanie a precvičovanie prebratých gramatických javov.
3. Genitiv podstatných mien a osobných zámen.
4. Lokál podstatných mien a osobných zámen.
5. Dativ podstatných mien a osobných zámen.
6. Inštrumentál podstatných mien a osobných zámen.
7. Prídavné mená – základné informácie.
8. Stupňovanie prídavných mien a prísloviek.
9. Prítomný čas.
10. Modálne výrazy.
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11. Minulý čas.
12. Konverzačné témy (objednávanie v reštaurácii, oblečenie, zdravie a ľudské telo, šport,
cestovanie, oslavy a sviatky, blahoželania).

Odporúčaná literatúra:
1. AJDŽANOVIĆ, Milan et al. Naučimo srpski. Let’s learn Serbian 1. Radna sveska. Novi Sad:
Filozofski fakultet : Dnevnik, 2006. ISBN 978-86-6065-164-0
2. BABIĆ, Biljana. Naučimo srpski 1 i 2. Rečnik glagola. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za
srpski jezik i lingvistiku, Centar za srpski jezik kao strani, 2011, ISBN: 978-86-6065-097-1
3. BJELAKOVIĆ, Isidora a VOJNOVIĆ, Jelena. Naučimo srpski 1. Let’s learn Serbian 1. Novi
Sad: Filozofski fakultet : Dnevnik, 2006. ISBN 978-86-6065-163-3
4. JOKANOVIĆ-MIHAJLOV, Jelica. Lektorske vežbe. Priručnik za srpski jezik kao strani.
Beograd: Medjunarodni slavistički centar, 2010. ISBN 978-86-86419-95-8
5. JOKANOVIĆ-MIHAJLOV, Jelica a LOMPAR, Vesna. Govorimo srpski. Udžbenik srpskog
jezika za strance. Beograd: Medjunarodni slavistički centar, 2010. ISBN 978-86-80267-60-9
Dočasné doplnkové gramatické cvičenia k predmetu sú dostupné v MS TEAMS.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, srbský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 80

A B C D E FX

41,25 25,0 23,75 6,25 2,5 1,25

Vyučujúci: Mgr. Kristina Dordević

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-231/22

Názov predmetu:
Sociálne a kultúrne reálie Bieloruska

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRVŠ/A-boRV-231/21

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch (20 bodov), čítanie odporúčanej literatúry, plnenie úloh vyučujúceho
(10 bodov), 1 prezentácia počas semestrra (30 bodov) a seminárna práca, ktorá sa odovzdáva v
skúškovom období (50 bodov).
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Povolené sú 2 absencie z vážneho dôvodu. Pri 3 absenciach bude pridelená náhradná úloha. Pri
viac ako 4 absenciách nemôže byť udelené finálne hodnotenie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú základné vedomosti o kultúrno-spoločenských reáliach súčasného Bieloruska,
rozumejú koreňom súčasnej rozštiepenej národnej a jazykovej identity Bielorusov, poznajú
aktuálne dianie v oblasti medzinárodných vzťahov Bieloruska, precvičili si návyky akademického
písania.

Stručná osnova predmetu:
Formovanie Bieloruského štátu: kľúčové historické obdobia (9. až 19. storočie).
Začiatok 20. storočia, Naša Niva, prvá bielorusizácia.
Veľká vlastenecká vojna a Bielorusko.
Postavenie BSSR v rámci ZSSR.
Samostatné Bielorusko na konci 20. – začiatku 21. storočia: demografické aspekty, spoločenský
vývoj, ideológia, geopolitické postavenie.
Jazyková situácia v súčasnom Bielorusku.
Bieloruská kultúra: kľúčové osobnosti a artefakty (9. až 19. storočie).
Bieloruská kultúra v 20. storočí.
Súčasná bieloruská kultúra.
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Osobitosti masovej kultúry v Bielorusku.
Špecifiká bieloruskej národnej identity.
Bielorusko a Rusko, Bielorusko a Západ.

Odporúčaná literatúra:
JELIZAROV, S. et al. Istorija Belarusi v kontekste jevropejskoj civilizacii. Minsk: Vyššejšaja
škola, 2016. ISBN 978-985-06-2704-9.
SAHANOVIČ, Hienadź -ŠYBEKA, Zachar. Dějiny Běloruska. Praha: Nakladatelství Lidové
noviny, 2006. ISBN 9788074226670.
Elektronické zdroje k jednotlivým témam podľa pokynov vyučujúceho.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Ruský (B1-B2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 16

A B C D E FX

31,25 25,0 43,75 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/boRV-174/14

Názov predmetu:
Sovietsky zväz – náš vzor. Transfer kultúrnych vzorov v 50.-80.
rokoch

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: a) aktívna účasť na hodine, zapájanie sa do diskusií (25 bodov)
b) práca v rozsahu 8000 znakov (návrh tém bude študentom poskytnutý na začiatku semestra), ktorá
predpokladá štúdium sekundárnych zdrojov a syntetizáciu nadobudnutých poznatkov/štúdium
prameňov, ich analýzu a interpretáciu (50 bodov);
b) anotácia k prečítanej publikácii k preberanej problematike (výber publikácie schvaľuje
vyučujúci). Študent musí dosiahnuť najmenej 60% úspešnosť vo všetkých častiach hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia. Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a
menej. V priebehu semestra sú povolené max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Výsledky vzdelávania:
Študent má poznatky o tom, akými spôsobmi prebiehali transfery sovietskych „vzorov“ do
lokálneho prostredia, ako boli tieto lokálne interpretované, ako úspešné boli ich aplikácie a pre aké
konkrétne agendy sa heslo "Sovietsky zväz - náš vzor" využívalo. Dokáže si naplánovať a realizovať
čiastkový výskum, kriticky prečítať a dekódovať propagandistické texty a vizuálne objekty ako
historické pramene.

Stručná osnova predmetu:
Úvod, terminológia, pramene. Nástroje, prostredie, inštitúcie, jazyk. Tlač, cenzúra. (Centralizácia,
výchova, inštitucionalizácia...). Rezonancia „sovietskych vzorov“ v literatúre, socialistický
realizmus (Vybrané diela slovenskej proveniencie zamerané na mládež). Vizuálne umenie,
monumentálna propaganda, film (Kubánski kozáci, Rodná zem...). Školstvo, veda. (Ideologizácia
školstva, kontinuity a diskontinuity režimových vplyvov). Politické koncepty, koncepty zahraničnej
politiky. (Špecifiká satelitného postavenia). Armáda, súdnictvo, väzenstvo. (Fenomén poradcu,
monsterprocesy. ). Priemysel. Poľnohospodárstvo. (Znárodnenie, komparatívny rámec ostatných
satelitov.). Nácvik interpretačných a prezentačných zručností.

Odporúčaná literatúra:
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BYTTWERK, Randall L. Bending spines. The Propagandas of Nazi Germany and the German
Democratic Republic (Rhetoric & Public Affairs). East Lansing: Michigan State University Press,
2004.ISBN 978-0-87013-710-5.
CLARKOVÁ, Katerina. Sovětský román dějiny jako rituál. Praha: Academia, 2015. ISBN
978-80-200-2403-9.
CONNELY, John: Zotročená univerzita, Praha: Karolinum , 2008. ISBN 978-80-246-1185-3.
FIDELIUS, Petr. Řeč komunistické moci. Praha: Triáda, 2016. ISBN 978-80-246-1185-3.
FITZPATRICK, Sheila. Každodenní stalinismus. Obyčejný život v neobyčejné době. Praha:
Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2035-2.
Vybraná dobová periodická tlač, relevantné domáce reflexie, vybrané dobové filmové ukážky,
atď.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 39

A B C D E FX

66,67 23,08 10,26 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Marína Zavacká, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.



Strana: 126

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-316/19

Názov predmetu:
Ukrajinský jazyk 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje predmet, ak získa v priebežnom hodnotení najmenej 60 bodov zo 100. Priebežné
hodnotenie zohľadňuje: aktívna účasť na hodine a participácia na diskusiách moderovaných
vyučujúcim, kvalitné plnenie domácich zadaní, úspešné absolvovanie 2 testov (15 bodov za
každý test) v priebehu semestra (z každého testu musí študent dosiahnuť minimálne 60% bodov).
Záverečné (semestrálne) hodnotenie predstavuje spriemerovanie známok, ktoré študent získal za
prácu na seminároch, testy a aktívnu účasť na prednáškach.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie: 2 absencie potvrdené dokladmi.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti ovládajú ukrajinský jazyka na úrovni, ktorá zodpovedá približne úrovni A1 Spoločného
európskeho referenčného rámca. Poznajú všeobecnú štruktúru jazyka, disponujú základnými
vedomosťami o ukrajinskej fonetike, lexike a gramatike, dokážu čítať a písať jednoduché vety, sú
schopní porozumieť jednoduchým dialógom a textom, vedia rozprávať o sebe, klásť nenáročné
otázky a odpovedať na nich, dokážu komunikovať v bežných životných situáciách.

Stručná osnova predmetu:
1. Ukrajinská abeceda. Písmená a hlásky. Interpunkčné znamienka. Privlastňovacie a opytovacie
zámená. Text „Zoznámme sa“.
2. Písmená г a ґ. Ukrajinské a slovenské písmená a hlásky: podobnosť a rozdiely. Osobné zámená.
Pozdravy. Oslovenie. Text „Telefonický rozhovor“.
3. Písmená я, ю, є, ї. Slovné druhy. Gramatické kategórie podstatných mien: rod. Vzhľad človeka.
Časti telá. Text „Ľudské telo“.
4. Apostrof a mäkký znak. Prídavné meno. Farby a symbolika farieb. Krajiny, jazyky a národnosti.
Text „Oblečenie“. Text „Zelenina a ovocie“.
5. Písmeno щ [шч], hlásky [д#ж] a [д#з]. Ukazovacie zámená. Gramatické kategórie podstatných
mien: číslo. Text „Mama“.
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6. Gramatické kategórie podstatných mien: pád. Skloňovanie podstatných mien. Sloveso.
Časovanie slovies. Text „Môj kamarát“.
7. Znelé a neznelé spoluhlásky. Skloňovanie osobných, ukazovacích a privlastňovacích zámen.
Meno a priezvisko. Význam mena. Text „Rodina“.
8. Číslovky: základné a radové číslovky. Slovesné časy. Pomenovanie dní, mesiacov, ročných
období. Text „Ročné obdobia“.
9. Prízvuk. Striedanie samohlások a spoluhlások. Príslovky. Slovesá 1. časovania a slovesá 2.
časovania. Text „Moje zamestnanie“.
10. Tvrdé a mäkké spoluhlásky. Zoskupenie spoluhlások s [е] a [и]. Skloňovanie prídavných mien.
Text „Dom(ov), o ktorom snívam“.
11. Podstatné mená 3. a 4. skloňovania. Používanie čísloviek s podstatnými menami. Číslovky pri
pomenovaní času. Text „Každodenný režim“.
12. Simplifikácia pri výslovnosti spoluhláskových skupín v hovorenom prejave. Stupňovanie
prídavných mien a príčastí. Predložky. Text „V obchode“.

Odporúčaná literatúra:
ČIŽMÁROVÁ, Mária. Ukrajinský jazyk pre Slovákov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej
univerzity, 2011. ISBN 978-80-555-0383-7
HANUDEĽOVÁ, Zuzana. Praktické cvičenia z ukrajinského jazyka, Banská Bystrica: Univerzita
Mateja Bela. Filologická fakulta, 1999. 248 s, ISBN: 80-8055-276-2
ЛУЦЕНКО, Валентина. Українська мова для іноземних студентів. Дніпро: НГУ, 2017.
ISBN 978-966-350-603-6. Available at: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/616956/
mod_resource/content/1/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%20%D0%86%20%D0%A3%D0%9C.pdf
ЛИСЕНКО Н. О., КРИВКО Р. М., СВІТЛИЧНА Є. І., ЦАПКО Т. П. Українська мова
для іноземних студентів. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с. ISBN
978-611-01-0006-9 Режим доступа: https://dut.edu.ua/uploads/l_1587_59107214.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský (min. úroveň A2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 9

A B C D E FX

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Vira Berkovets, PhD., prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 05.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-317/19

Názov predmetu:
Ukrajinský jazyk 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje predmet, ak získa v priebežnom hodnotení najmenej 60 bodov zo 100. Priebežné
hodnotenie zohľadňuje: aktívna účasť na hodine a participácia na diskusiách moderovaných
vyučujúcim, kvalitné plnenie domácich zadaní, úspešné absolvovanie 2 testov (15 bodov za
každý test) v priebehu semestra (z každého testu musí študent dosiahnuť minimálne 60% bodov).
Záverečné (semestrálne) hodnotenie predstavuje spriemerovanie známok, ktoré študent získal za
prácu na seminároch, testy a aktívnu účasť na prednáškach.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie: 2 absencie potvrdené dokladmi.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú znalosti z ukrajinského jazyka minimálne na úrovni A2. Rozšírili si slovnú zásobu,
rozumejú dlhším textom a nahrávkam, dokážu tvoriť dlhšie ústne a písomné výpovede. Sú
schopní iniciovať jednoduchý dialóg a realizovať svoj komunikačný zámer v súlade komunikačnou
situáciou.

Stručná osnova predmetu:
1. Opakovanie a precvičenie získaných vedomostí.
2. Podstatné meno, prídavné meno, zámeno, číslovky: skloňovanie podľa jednotlivých pádov,
vybrané prípady a výnimky. Predložky a väzby.
3. Pomocné slovesá. Slovesá pohybu v prítomnom a minulom čase. Slovesný imperatív. Dokonavý
a nedokonavý slovesný vid.
4. Základná syntax na úrovní jednoduchých viet a súvetí; podraďovacie a priraďovacie spojky.
Druhy opytovacích viet. Rozkazovacia veta.
5. Základný pravopis: veľké a malé začiatočné písmená.
6. Základná interpunkcia. Priama a nepriama reč.
7. Rozvíjanie komunikačných kompetencií v rámci jednotlivých tematických okruhov
zodpovedajúcich úrovni A2 (komunikácia v jednotlivých sociálnych situáciách, zdravie, jedlo
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a stravovacie návyky, počasie, príroda, mestská infraštruktúra, turizmus a cestovanie, dopravné
prostriedky, záľuby, sviatky atď.)

Odporúčaná literatúra:
ČIŽMÁROVÁ, Mária. Ukrajinský jazyk pre Slovákov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej
univerzity, 2011. ISBN 978-80-555-0383-7
HANUDEĽOVÁ, Zuzana. Praktické cvičenia z ukrajinského jazyka, Banská Bystrica: Univerzita
Mateja Bela. Filologická fakulta, 1999. 248 s, ISBN: 80-8055-276-2
ЛУЦЕНКО, Валентина. Українська мова для іноземних студентів. Дніпро: НГУ, 2017.
ISBN 978-966-350-603-6. Dostupné na adrese: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/616956/
mod_resource/content/1/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%20%D0%86%20%D0%A3%D0%9C.pdf
ЖАНГАЗИНОВА, Руслана, КУСЯК, Світлана. Українська мова для іноземців.
Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
2019. Dostupné na adrese https://new.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/kaf/
kaf_ukrlang/09.%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE
%D0%B2%D1%87%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
urayinska_mova_dlya_inozemtsiv_morfologiya_dlya_samostiynoyi_roboty_studentiv_pidgotovchogo_viddilennya_riven_A1.pdf
ЛИСЕНКО Н. О., КРИВКО Р. М., СВІТЛИЧНА Є. І., ЦАПКО Т. П. Українська мова
для іноземних студентів. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с. ISBN
978-611-01-0006-9. Dostupné na adrese: https://dut.edu.ua/uploads/l_1587_59107214.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Ukrajinský jazyk (A1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 9

A B C D E FX

44,44 0,0 22,22 22,22 11,11 0,0

Vyučujúci: doc. Vira Berkovets, PhD., prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 05.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-330/16

Názov predmetu:
Ukrajinský jazyk 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje predmet, ak získa v priebežnom hodnotení najmenej 60 bodov zo 100. Priebežné
hodnotenie zohľadňuje: aktívna účasť na hodine a participácia na diskusiách moderovaných
vyučujúcim, kvalitné plnenie domácich zadaní, úspešné absolvovanie 2 testov (15 bodov za
každý test) v priebehu semestra (z každého testu musí študent dosiahnuť minimálne 60% bodov).
Záverečné (semestrálne) hodnotenie predstavuje spriemerovanie známok, ktoré študent získal za
prácu na seminároch, testy a aktívnu účasť na prednáškach.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie: 2 absencie potvrdené dokladmi.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti po úspešnom absolvovaní kurzu ovládajú ukrajinský jazyka na úrovni, ktorá zodpovedá
približne úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozumejú jasne vysloveným
spisovným frázam, ktoré tematicky patria do oblastí bežného života. Vedia aktívne participovať na
dialógoch v bežnej komunikácii, dokážu tvoriť koncízne a rozsiahlejšie ústne a písomné výpovede
na známe témy, sú schopní komunikovať dojmy z toho, čo videli a čo si prečítali; formulovať svoje
názory a argumentovať v ich prospech. Úroveň jazykovej kompetencie im umožňuje uplatňovať v
praxi stredne náročné poznatky z oblasti gramatiky a lexiky.

Stručná osnova predmetu:
1. Opakovanie a precvičenie získaných vedomostí.
2. Vybrané kapitoly zo skloňovania a časovania ohybných slovných druhov. Vokatív.
3. Modálne slová «можна, треба, повинні».
4. Príslovky a predložky miesta. Častice.
5. Číslovky – vybrané druhy a náročné prípady skloňovania.
6. Slovesný vid – spôsoby tvorenia, aplikácia v praxi.
7. Príčastia a prechodníky: tvorenie a sémantika.
8. Podraďovacie súvetia s vedľajšou vetou príslovkovou a prívlastkovou.
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9. Synonymá a antonymá. Ustálené výrazy a frazeologizmy.
10. Konverzácia v rámci rôznych tematických blokov. Rozšírenie slovnej zásoby Zdvorilostné
formuly a konštrukcie v ukrajinčine.

Odporúčaná literatúra:
ČIŽMÁROVÁ, Mária. Ukrajinský jazyk pre Slovákov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej
univerzity, 2011. ISBN 978-80-555-0383-7
HANUDEĽOVÁ, Zuzana. Praktické cvičenia z ukrajinského jazyka, Banská Bystrica: Univerzita
Mateja Bela. Filologická fakulta, 1999. 248 s, ISBN: 80-8055-276-2
ЛУЦЕНКО, Валентина. Українська мова для іноземних студентів. Дніпро: НГУ, 2017.
ISBN 978-966-350-603-6. Dostupné na adrese: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/616956/
mod_resource/content/1/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%20%D0%86%20%D0%A3%D0%9C.pdf
ЖАНГАЗИНОВА, Руслана, КУСЯК, Світлана. Українська мова для іноземців.
Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
2019. Dostupné na adrese https://new.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/kaf/
kaf_ukrlang/09.%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE
%D0%B2%D1%87%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
urayinska_mova_dlya_inozemtsiv_morfologiya_dlya_samostiynoyi_roboty_studentiv_pidgotovchogo_viddilennya_riven_A1.pdf
ЛИСЕНКО Н. О., КРИВКО Р. М., СВІТЛИЧНА Є. І., ЦАПКО Т. П. Українська мова
для іноземних студентів. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с. ISBN
978-611-01-0006-9. Dostupné na adrese: https://dut.edu.ua/uploads/l_1587_59107214.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Ukrajinský (A1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 2

A B C D E FX

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Vira Berkovets, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-331/16

Názov predmetu:
Ukrajinský jazyk 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje predmet, ak získa v priebežnom hodnotení najmenej 60 bodov zo 100. Priebežné
hodnotenie zohľadňuje: aktívna účasť na hodine a participácia na diskusiách moderovaných
vyučujúcim, kvalitné plnenie domácich zadaní, úspešné absolvovanie 2 testov (15 bodov za
každý test) v priebehu semestra (z každého testu musí študent dosiahnuť minimálne 60% bodov).
Záverečné (semestrálne) hodnotenie predstavuje spriemerovanie známok, ktoré študent získal za
prácu na seminároch, testy a aktívnu účasť na prednáškach.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie: 2 absencie potvrdené dokladmi.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu sa jazykové a rečové kompetencie študentov pohybujú na úrovni B1, blížia sa
k úrovni B2. Študenti disponujú slovnou zásobou zodpovedajúcou tejto jazykovej úrovni, dokážu
relatívne plynulo komunikovať v ukrajinskom jazyku, majú dôkladnú predstavu o spisovnej variete
ukrajinského jazyka, v súvislosti s čím jednotlivé gramatické tvary používajú správne a vhodne.
Rozumejú prirodzene vysloveným spisovným a základným odborným prejavom, ktoré tematicky
patria do širšie zameraných okruhov

Stručná osnova predmetu:
1. Vybrané prípady skloňovania ohybných slovných druhov a časovania slovies.
2. Nesklonné podstatné mená. Pluralia a singularia tantum. Vlastné podstatné mená. Skratky.
3. Príčastia a prechodníky. Polopredikatívne konštrukcie. Slovesné podstatné meno (s príponami -
анн-, -енн-, -інн).
4. Predikatívne tvary končiace na -но, -то.
5. Priraďovacie a podraďovacie súvetia v praktickom administratívnom štýle.
6. Konverzácia v rámci vybraných tematických blokov. Rozšírenie slovnej zásoby.
7. Základy odbornej komunikácie v ukrajinskom jazyku (obchod, právo, ekonómia, politika a iné).
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Odporúčaná literatúra:
1. ČIŽMÁROVÁ, Mária. Ukrajinský jazyk pre Slovákov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej
univerzity, 2011. ISBN 978-80-555-0383-7.
2. ЛУЦЕНКО, Валентина. Українська мова для іноземних студентів. Дніпро: НГУ, 2017.
ISBN 978-966-350-603-6. Dostupné na: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/
handle/123456789/150943/навчальний%20посібник%20І%20УМ.pdf?
sequence=1&isAllowed=y.
3. ЖАНГАЗИНОВА, Руслана, КУСЯК, Світлана. Українська мова для
іноземців. Львів : Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького, 2019. Dostupné na: https://new.meduniv.lviv.ua/
uploads/repository/kaf/kaf_ukrlang/09.Підготовче%20відділення/
urayinska_mova_dlya_inozemtsiv_morfologiya_dlya_samostiynoyi_roboty_studentiv_pidgotovchogo_viddilennya_riven_A1.pdf.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ukrajinský jazyk (min. úroveň A2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Vira Berkovets, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.05.2023

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-049/17

Názov predmetu:
Úvod do politických systémov postsovietskych krajín

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-177/14

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: a) aktívna účasť na hodine, zapájanie sa do diskusií (30 bodov), práca v
rozsahu 8000 znakov (návrh tém bude zverejnený na platforme MS Teams na začiatku semestra),
ktorá predpokladá štúdium sekundárnych zdrojov a syntetizáciu nadobudnutých poznatkov,
alebo b) prezentácia cudzojazyčnej prečítanej publikácie k problematike politických systémov
postsovietskych krajín (výber publikácie schvaľuje vyučujúci). Povinné súčasti prezentácie sú:
téma a výskumné otázky autora, kľúčové myšlienky textu a logické vzťahy medzi nimi (môže byť
spracované aj vo forme mentálnej mapy), spôsob argumentácie, závery autora (70 bodov). Študent
musí dosiahnuť najmenej 60% úspešnosť vo všetkých častiach hodnotenia. Porušenie akademickej
etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Klasifikačná
stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej. V priebehu semestra
sú povolené max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú základný prehľad o vývoji politických systémov postsovietskych krajín aj s
integračnými snahami v regióne od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 s dôrazom na obdobie
po roku 2000. Študenti vedia základné informácie o problematike určenia typu politického režimu,
vzťahoch medzi mocenskými centrami, o otázke etnických menšín, volebných a straníckych
systémoch pertraktovaných krajín, o vývoji v oblasti médií, ľudských a občianskych práv, o vplyve
separatistických konfliktoch a terorizmu na vývoj politického systému daných krajín aj na vývoj
ich zahraničnej politiky. Študenti vedia aktívne čítať menej náročný vedecký text v cudzom jazyku
a reprodukovať jeho hlavné myšlienky.

Stručná osnova predmetu:
1. Stručný náčrt historického vývoja zväzových republík ZSSR.
2. Politický systém Litvy.
3. Politický systém Lotyšska.
4. Politický systém Estónska.
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5. Politický systém Bieloruska.
6. Politický systém Ukrajiny.
7. Politický systém Moldavska.
8. Politický systém Azerbajdžanu.
9. Politický systém Arménska.
10. Politický systém Gruzínska.
11. Politické systémy krajín Strednej Ázie I.
12. Politické systémy krajín Strednej Ázie II.

Odporúčaná literatúra:
HANULIAK, Juraj. Inštitút prezidenta v ústavnom a politickom systéme Litovskej republiky.
In: Slovenská politologická revue, č. 2, roč. IX., 2009, s. 107-128. Dostupné na:
http://sjps.fsvucm.sk/Articles/09_2_5.pdf.
HODAČ, Jan - STREJČEK, Petr. Politika Ruské federace v postsovětském prostoru a Střední
Evropě. Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2006, 320 s. ISBN 978-80-210-4721-1.
KOPEČEK, Vincenc. Jižní Kavkaz mezi demokracií a autoritarismem. European sicence
and art publishing, 2012, 136 s. ISBN 978-80-87504-18-5. Dostupné na adrese: https://
www.researchgate.net/
publication/271828526_Jizni_Kavkaz_mezi_demokracii_a_autoritarismem.
ASLUND, Anders. How capitalism was built the transformation of Central and Eastern Europe,
Russia, the Caucasus, and Central Asia. New York: Cambridge University Press, 2013. ISBN
978-1-107-62818-2.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 168

A B C D E FX

52,98 20,83 8,93 7,14 0,6 9,52

Vyučujúci: Mgr. Alexandra Peťková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-204/22

Názov predmetu:
Úvod do štúdia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-204/15 FiF.KRJL/A-boRV-311/15 a

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie formou písomného testu v polovici semestra (40 bodov) a záverečné
hodnotenie formou ústneho kolokvia (40 bodov). Malé priebežné previerky (10 bodov), aktívna
účasť na hodinách (10 bodov).
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej.
Absencie: 2 absencie z vážneho dôvodu - bez sankcie, 3 absencie z vážneho dôvodu - doplnková
úloha, 4 a viac absencií - predmet sa hodnotí známkou Fx.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Absolvent má základné poznatky o systémovom uvažovaní o jazyku, kontinuite štruktúrneho,
kognitívneho a interdisciplinárneho chápania jazyka a metódach lingvistiky, ovláda lingvistickú
terminológiu a má návyky korektnej práce so zdrojmi a sekundárnou literatúrou.

Stručná osnova predmetu:
Jazykoveda v systéme vied.
Jazykový systém (základne jednotky a úrovne).
Primárne a sekundárne funkcie jazyka.
Formy existencie národného jazyka.
Interdisciplinárny výskum jazyka a reči (sociolingvistika, psycholingvistika, etnolingvistika,
kognitívna lingvistika, pragmalingvistika).
Súčasný interdisciplinárny trend v humanitných a sociálnych vedách.
Znak a kód.
Funkcie jazyka.
Základné pojmy morfológie.
Základné pojmy syntaxe.



Strana: 137

Vlastnosti textu.
Zásady korektnej práce so zdrojmi a sekundárnou literatúrou.

Odporúčaná literatúra:
ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 2008. ISBN 978-80-7346-093-8.
DOLNÍK, Juraj. Základy lingvistiky. Bratislava: Stimul, 1999. ISBN 80-85697-95-5.
VENDINA, Taťana. Vvedenije v jazykoznanije učebnik dlja akademičeskogo bakalavriata.
Moskva: Jurajt, 2015. ISBN 978-5-9916-5595-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 248

A B C D E FX

24,19 18,15 18,55 10,89 14,52 13,71

Vyučujúci: doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-004/22

Názov predmetu:
Východná Európa: Krajiny a ľudia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-004/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Prezentácia na tému Vybraná východoeurópska krajina na začiatku 21. storočia: politické,
demografické, spoločenské a kultúrne súvislosti. Termín: 6.-11. týždeň semestra.
Prezentácia má obsahovať minimálne 10 slidov, zoznam použitej literatúry (aspoň 3 dôveryhodné
zdroje) a nejakú podobu spätnej väzby (diskusné otázky, quiz).
Prezentácia sa obhajuje na seminári a odosiela sa na kontrolu vyučujúcemu.
Hodnotenie prezentácie: max. 20 bodov (20 – A, 18 – B, 16 – C, 14 – D, 12 – E)
Kvalita obsahu, súlad s témou - 10 bodov, štruktúra prezentácie – 5 bodov, formálna stránka – 3
body, spätná väzba – 2 body.
Záverečné hodnotenie:
Písomná skúška v skúškovom období, max. 100 bodov. A: - min. 92 bodov; B - min. 86 bodov; C
- min. 78 bodov; D - min. 72 bodov; E - min. 65 bodov.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Akceptujú sa maximálne 2 absencie zo zdravotných alebo vážnych osobných dôvodov.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Absolvent kurzu má základné vedomosti o areáli východnej Európy a jednotlivých krajinách. Pozná
informačné zdroje o študovanom areáli. Má základné návyky samostatnej práce s informačnými
zdrojmi, t. j. samostatným získavaním a kritickým vyhodnocovaním informácií o študovanom
regióne, ako aj základné zručnosti v prezentácii odbornej témy spojenej s areálom východnej
Európy.

Stručná osnova predmetu:
1. Východná Európa ako koncept. Nácvik zručností vo vyhľadávaní a interpretácii informačných
zdrojov.
2. Dejiny a kultúrny svojráz európskeho Východu, kľúčové otázky politických dejín východnej
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Európy.
3. Historická geografia a krajiny postsovietskeho priestoru v politickom, hospodárskom a
kultúrnom
kontexte: Ukrajina.
4. Historická geografia a krajiny postsovietskeho priestoru v politickom, hospodárskom a
kultúrnom
kontexte: Bielorusko.
5. Historická geografia a krajiny postsovietskeho priestoru v politickom, hospodárskom a
kultúrnom
kontexte: Estónsko.
6. Historická geografia a krajiny postsovietskeho priestoru v politickom, hospodárskom a
kultúrnom
kontexte: Litva.
7. Historická geografia a krajiny postsovietskeho priestoru v politickom, hospodárskom a
kultúrnom
kontexte: Lotyšsko.
8. Historická geografia a krajiny postsovietskeho priestoru v politickom, hospodárskom a
kultúrnom
kontexte: Moldavsko.
9. Historická geografia a krajiny postsovietskeho priestoru v politickom, hospodárskom a
kultúrnom
kontexte: Arménsko.
10. Historická geografia a krajiny postsovietskeho priestoru v politickom, hospodárskom a
kultúrnom
kontexte: Gruzínsko.
11. Východná Európa a Rusko.
12. Stručný prehľad spoločenskej a politickej situácie v krajinách bývalého Východného bloku.

Odporúčaná literatúra:
1. MATEJKO, Ľubor. Bielorusko, Bulharsko, Estónsko, Grécko, Litva, Lotyšsko,
Macedónsko,Moldavsko, Rumunsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina. ©2021 [cit. 2021-10-21].
Dočasný učebný text k predmetu v MS Teams.
2. OČOVSKÝ, Štefan et al. Malá zemepisná encyklopédia ZSSR. Bratislava: Obzor 1977. ISBN:
65-061-77
3. WAECHTER, N. (ed.). Identities in Central and Eastern Europe the construction and interplay
of European, national and ethnic identities. London: Routledge, 2018. ISBN 978-0-8153-8316-1.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra a dostupná v MS TEAMS.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenčina, angličtina (B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 412

A B C D E FX

24,76 9,95 12,38 8,25 8,01 36,65

Vyučujúci: doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.05.2023
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Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRJL/A-boRV-019/22

Názov predmetu:
Základný kurz konzekutívneho tlmočenia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRJL/A-boRV-019/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledné hodnotenie sa uskutočňuje na základe spriemerovania výsledkov celosemestrálnej práce.
Vzhľadom na špecifiká predmetu sa počas semestra hodnotia: aktívna účasť na hodinách, príprava
prejavov a jednotlivé tlmočnícke prejavy. Priebežne získa za tieto položky študent 4 známky,
na základe ktorých sa mu uzavrie hodnotenie na konci semestra. Presné termíny priebežného
hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Študent musí dosiahnuť najmenej 60% úspešnosť
vo všetkých častiach hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie
získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Povolené sú dve absencie s preukázanými
dokladmi. Klasifikačná stupnica: A: 100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a
menej.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má praktické základy konzekutívneho tlmočenia v jazykovej kombinácii ruština –
slovenčina obomi smermi s použitím základných tlmočníckych techník a ovláda základy
tlmočníckej notácie a jej praktického využitia. Po absolvovaní kurzu si vie urobiť základnú
terminografickú a faktografickú prípravu na tlmočenie. Je schopný pretlmočiť do/z ruštiny menej
náročný text s minimom faktoktografických informácií v rozsahu 2 minúty. Študent si rozšíril
aktívnu a pasívnu slovnú zásobu v rámci vybraných tematických okruhov.

Stručná osnova predmetu:
1. Profesionálna etika tlmočníka
2. Klasifikácia textov podľa účelu, tematického zamerania a štýlu
3. Nácvik mnemotechnických zručností
4. Nácvik tlmočníckeho zápisu
5. Postupy pri samostatnej príprave prejavov v slovenčine a ruštine, tvorba glosárov
6. Nácvik používania jazykových transformácií pri konzekutívnom tlmočení
7. Konzekutívne tlmočenie textov postupne stúpajúcej jazykovej náročnosti z vybraných
tematických okruhov
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8. Postupy pri sebareflexie tlmočníckeho prejavu
9. Komunitné tlmočenie

Odporúčaná literatúra:
LORKOVÁ Zuzana, KNAPCOVÁ, Veronika. Základný kurz konzekutívneho tlmočenia
[elektronický zdroj], Bratislava: Stimul, 2012. ISBN 978-80-8127-064-2.
MAKAROVÁ, Viera. Tlmočenie hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného,
Bratislava: Stimul, 2004, ISBN 80-88982-81-2.
RAKŠÁNYOVÁ, Jana. Šesť aspektov translácie. Bratislava: AT Publishing, 2008. ISBN
978-80-88954-50-7.
MACHOVÁ, Lýdia. Základné zásady tlmočníckej notácie. In: Prekladateľské listy 2. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. s. 82 – 93. ISBN 978-80-223-3378-8.
MACHOVÁ, Lýdia. Stručný prehľad techník tlmočníckej notácie. In: Prekladateľské listy 3.
Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. s. 90 – 105. ISBN 978-80-223-3584-3.
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení počas výučby.
Dočasné učebné texty a aktuálne materiály z médií sú dostupné v príslušnej skupine MS TEAMS.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský jazyk (min. úroveň B1), slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 74

A B C D E FX

35,14 27,03 29,73 6,76 1,35 0,0

Vyučujúci: Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-341/22

Názov predmetu:
Základy politického systému Ruskej federácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KRVŠ/A-boRV-341/16

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: a) aktívna účasť na hodine, zapájanie sa do diskusií (30 bodov), práca v
rozsahu 8000 znakov (návrh tém bude zverejnený na platforme MS Teams na začiatku semestra),
ktorá predpokladá štúdium sekundárnych zdrojov a syntetizáciu nadobudnutých poznatkov, alebo
b) prezentácia cudzojazyčnej prečítanej publikácie k problematike politického systému Ruskej
federácie (výber publikácie schvaľuje vyučujúci). Povinné súčasti prezentácie sú: téma a výskumné
otázky autora, kľúčové myšlienky textu a logické vzťahy medzi nimi (môže byť spracované aj vo
forme mentálnej mapy), spôsob argumentácie, závery autora (70 bodov). Študent musí dosiahnuť
najmenej 60% úspešnosť vo všetkých častiach hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za
následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Klasifikačná stupnica: A:
100-91, B: 90-83, C: 82-73, D: 72-67, E: 66-60, FX: 59- a menej. V priebehu semestra sú povolené
max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu študenti majú študenti základný prehľad o vývoji politického systému
Ruska od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 s dôrazom na obdobie vlády Vladimira
Putina. Študenti majú základné poznatky o problematike určenia typu politického režimu, o
vzťahoch medzi mocenskými centrami, o federálnej štruktúre Ruska, o volebnom a straníckom
systéme krajiny, o vývoji v oblasti médií, v oblasti ľudských a občianskych práv, o problematike
hodnotového zakotvenia spoločnosti, o vplyve terorizmu na vývoj politického systému a o vývoji
zahraničnej politiky RF. Študenti vedia aktívne čítať menej náročný vedecký text v cudzom jazyku
a reprodukovať jeho hlavné myšlienky.

Stručná osnova predmetu:
1. Vývoj v ére prezidenta Michaila Gorbačova a prezidenta Borisa Jeľcina.
2. Rozdelenie moci.
3. Federatívna štruktúra.
4. Volebný a stranícky systém.
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5. Oligarchovia a štát.
6. Silové štruktúry a štát.
7. Masmédiá a vplyv štátu.
8. Vývoj občianskej spoločnosti.
9. Vývoj hlavných náboženstiev a problematika rastu nacionalizmu.
10. Terorizmus a jeho vplyv na spoločnosť.
11. Zahraničná politika Ruska I.
12. Zahraničná politika Ruska II.

Odporúčaná literatúra:
ZUBOV, Andrej. Dějiny Ruska 20. století (Díl II). Praha: Argo, 2015. ISBN 978-80-257-0964-1.
ZYGAR, Michail. Všetci mocní Kremľa. Krásno nad Kysucou: Absynt, 2016. ISBN
978-80-89845-83-5.
LAQEUER, Walter. Putin a putinismus. Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem. Praha:
Prostor, 2016, 376 s. ISBN 9788072603299.
SAKWA, Richard. Russian Politics and Society. London: Routledge: 2008, ISBN
978-0-415-41528-6.
Ďalšie zdroje budú špecifikované počas semestra vyučujúcou.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Anglický na úrovni B1.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 102

A B C D E FX

46,08 35,29 7,84 1,96 0,0 8,82

Vyučujúci: Mgr. Alexandra Peťková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.


