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Gramatika ruského jazyka 

 

1. Gramatické kategórie ohybných slovných druhov v súčasnej ruštine. 

 

2. Lexikálno-gramatická charakteristika substantív, ich skloňovanie v porovnaní so 

slovenčinou. 

 

3. Význam, tvar a funkcia ruských prídavných mien. 

 

4. Lexikálno-gramatická charakteristika zámen v ruštine. 

 

5. Klasifikácia slovných druhov v súčasnej ruštine. 

 

 

   Štylistika ruského jazyka 

1. Predmet štylistiky a jej spojenie so základnými rovinami jazykového systému.       

Charakteristika náučného štýlu spisovnej ruštiny, jeho základné vlastnosti, členenie 

a žánre. 

2. Oficiálno-administratívny štýl – charakteristika jeho základných vlastností, členenia a 

žánrov. Výrazové prostriedky príznačné pre administratívny štýl z hľadiska ruskej 

lexiky, morfológie a syntaxe. 

3. Jazyková analýza publicistického štýlu, jeho základné črty  a najrozšírenejšie 

štylistické chyby v publicistickom štýle.  

4. Hovorový  štýl a jeho základné znaky. Štylistické chyby v komunikácii a  ich 

odstraňovanie.     

 

5. Umelecký štýl, základné znaky umeleckého štýlu v závislosti od literárnych druhov a     

žánrov. Štylistické chyby ako cielené štylistické prostriedky využívané v literatúre. 

 

Interkultúrna komunikácia 

 

1. Neverbálna komunikácia. Komunikačné bariéry. 

 

2. Tradičné prejavy ruského života (sviatky, tradičný ľudový odev a jeho súčasti, 

tradičné jedlá a nápoje, tradičné ľudové výrobky) 

 

3. Osobitosti ruskej národnej mentality 

 

 

Ruské lingvoreálie 

 

1. Lingvoreálie v systéme vied o jazyku a spoločnosti. Reálie krajiny a lingvoreálie.  

 

2. Bezekvivalentná lexika a jej historicko-etymologický výklad. Bezekvivalentná lexika 

spojená s ruskými tradíciami stravovania. 



 

3. Slovo v čase. Aktívna a pasívna slovná zásoba. Historizmy a archaizmy. Interpretácia 

vybranej lexiky v kontexte dejín Ruska. Najznámejšie historické  antroponyma. 

  

4. Špecifiká sovietskej epochy a lexiky. Prienik sovietizmov do slovenčiny.   

  

5. Nové fenomény v spoločnosti a jazyku. Najdôležitejšie pojmy spojené s 

geografickou, politickou, demografickou, ekonomickou a sociálnou situáciou 

súčasného Ruska. Štátne sviatky v RF. 

 

6. Nosné pojmy ruskej kultúry a umenia. Významné osobnosti a diela. Populárne citáty 

a výroky. Mytologizácia niektorých stereotypov o Rusku. Rozšírené ruské frazémy.  

 

 

Dejiny a kultúra Ruska 1  

 

1. Rusko ako multietnický a multilingválny štát 

 

2. Historický zemepis európskeho Ruska (pravek a starovek: archeologické lokality, 

najstaršie národy, štáty a významné kultúrne centrá) 

 

3. Historický zemepis európskeho Ruska (stredovek: historické mestá a významné 

lokality) 

 

4. Historický zemepis európskeho Ruska (novovek: formovanie hraníc súčasného Ruska, 

lokality historického významu) 

 

5. Dejiny a reálie Moskvy (dejiny, kultúrne pamiatky, kultúrne inštitúcie) 

 

6. Reálie Sibíri (dejiny kolonizácie, hospodársky významné regióny a centrá, prírodné 

dedičstvo a ekologické aspekty) 

 

7. Reálie Kaukazu (subjekty RF, kultúrne a prírodné pamiatky, etnické konflikty; Slováci 

a Kaukaz)  

 

 

Dejiny a kultúra Ruska 2  

 

1. Pravoslávie a pravoslávna cirkev (medzníky cirkevných dejín, náboženské myslenie 

a náboženské hnutia) 

 

2. Slováci v Rusku (zo slovensko-ruských vzťahov v 19.-20. stor.) 

 

3. Základné tendencie demografickej situácie v Rusku 

 

 

Východná Európa: krajiny a ľudia  
(Litva, Lotyšsko, Estónsko, Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko, Bulharsko) 

 

1. Východná Európa ako multietnický a multilingválny areál 

 

2. Štáty a ich hranice vo východnej Európe v 20. stor.  

 



3. Demografické pomery v krajinách východnej Európy v 20. stor.  

 

4. Kultúrne dedičstvo východnej Európy (lokality medzinárodného významu) 

 

5. Prírodné dedičstvo východnej Európy (lokality, resp. oblasti medzinárodného 

významu) 

 

Písomníctvo ruského stredoveku  

 

1. Knižná kultúra starej Rusi 

 

2. Písomníctvo Kyjevskej Rusi 

 

3. Písomníctvo Moskovskej Rusi 

 

4. Knižná kultúra východnej Európy v 16. a 17. stor. 

 

 

Ruská literatúra 19. storočia 

    

1. Charakteristika obdobia a ruskej literatúry  v rokoch 1801 – 1825 

 

2. Charakteristika obdobia a ruskej literatúry  v rokoch 1825 – 1842 

 

3. Charakteristika obdobia a ruskej literatúry  v  40. - 60. rokoch 

 

4. Charakteristika obdobia a ruskej literatúry v   70. – 80. r okoch 

 

 

Literatúra 20. storočia 

 

1. Periodizácia ruskej literatúry 20. storočia. Tri kontexty fungovania ruskej literatúry v 

20. storočí: gosizdat, tamizdat, samizdat. 

 

2. 1890-1917. Dekadencia, moderna a avantgarda. Literatúra a iné umenia. Literatúra a 

filozofia. 

 

3. 1917-1934. Literatúra a revolúcia. Diferenciácia literárneho života a jeho postupná 

inštitucionalizácia. Literatúra a moc/štátostrana. 1. vlna emigrácie. 

 

4. 1934 -1954/6. 1. zjazd Zväzu sovietskych spisovateľov (1934), oficiálna metóda - 

socialistický realizmus. Alternatívna, nekonjunktúrna literatúra a jej podoby. 

 

5. 1941-1945. Literatúra Veľkej vlasteneckej vojny. Veľká vlastenecká vojna ako 

tematický zdroj.  2. vlna emigrácie (po r. 1945). 

 

6. 1954/6 - 1985. Literatúra od 1. spoločensko-politického "odmäku" (1953 ) k druhému 

(1985). 3. vlna emigrácie. 

 

7. Literatúra po roku 1985: "perestrojka" a "glasnosť" - fenomény  druhej polovice 80. 

rokov. "Navrátená" literatúra  - obdobia, autori, témy, diela. Spoločensko-politické 

zmeny ruského kontextu  90. rokov , premeny pozície a funkcií literatúry. 

Postmoderna v ruskej literatúre konca tisícročia. 


