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RUSKÝ JAZYK NA VÝCHODE SLOVENSKA 
STÁLE PRÍŤAŽLIVÝ? 

 
Jarmila Andrejčíková 

 
Ruský jazyk v Prešove vyštudovalo veľa významných osobnos-

tí. Aj keď sa za významnú osobnosť nepokladám, teší ma fakt, že 
som absolventkou Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove.  
Počas vysokoškolského štúdia som prišla do kontaktu s ľuďmi, 

od ktorých som sa mnohému naučila. Zážitkom pre mňa bola pol-
ročná stáž vo Volgograde v čase osláv 400. výročia založenia mes-
ta, absolvovanie ktorej mi bolo umožnené vďaka štúdiu ruského 
jazyka. 
Po skončení štúdia v roku 1992 som sa zamestnala ako učiteľka 

ruského jazyka a dejepisu na gymnáziu v Snine, kde som pracova-
la 11 rokov. V súčasnosti druhý rok pôsobím ako metodička rus-
kého jazyka pre základné a stredné školy na Metodicko-
pedagogickom centre v Prešove. Snažím sa nadviazať na prácu 
svojich predchodcov-metodikov: Andreja Ducára, Jána Barillu a 
Viery Kučinskej, a ďalej ju rozvíjať. 
Poslaním MPC je poskytovať školám odborno-metodickú po-

moc pri vyučovaní jednotlivých predmetov a organizovaní žiac-
kych súťaží a zabezpečovať ďalšie vzdelávanie a odbornú prípra-
vu učiteľov základných a stredných škôl. Súčasťou práce MPC je 
výskumná činnosť a vydávanie metodickej literatúry (metodických 
listov a príručiek) pre učiteľov.  
Konferencia pri príležitosti 50. výročia prešovskej rusistiky je 

dobrým podnetom k zamysleniu sa nad vyučovaním ruského ja-
zyka na základných a stredných školách východného Slovenska.  
Z radov absolventov škôl Prešovského a Košického kraja po-

chádzajú aj mnohí uchádzači o štúdium ruského jazyka na Prešov-
skej univerzite. Kvantita a kvalita vyučovania ruského jazyka na 
základných a stredných školách výraznou mierou ovplyvňuje po-
čet a úroveň záujemcov o štúdium ruského jazyka.  
V školskom roku 2003-04 sa v obidvoch krajoch východného 

Slovenska vyučuje ruský jazyk na 343 školách: na 237 základných 
školách, 23 gymnáziách, 70 stredných odborných školách a učiliš-
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tiach a 13 špeciálnych školách. Učí sa ho celkom 18 438 žiakov, z 
toho 11 986 žiakov základných škôl, 1 480 žiakov gymnázií, 4 972 
žiakov stredných odborných škôl a učilíšť.  
Najväčší záujem o vyučovanie ruského jazyka na základných 

školách je v okresoch Michalovce (1 288), Prešov (1 137), Spišská 
Nová Ves (1 048) a Trebišov (920), na gymnáziách vo Svidníku 
(208 žiakov), Michalovciach (161), Lipanoch a Stropkove (107). Zo 
stredných odborných škôl a učilíšť sa najviac ruština vyučuje v ok-
resoch Michalovce (904), Svidník (533), Bardejov (478) a Trebišov 
(437). Najnižší záujem o vyučovanie ruského jazyka na základných 
školách je v okresoch Poprad (110 žiakov) a Košice (167), na SOŠ a 
SOU v okresoch Levoča (2) a Kežmarok (19) a na gymnáziách v 
Spišskej Novej Vsi (13) a Vranove nad Topľou (14). 
Z vyššie uvedeného počtu škôl sa ruština vyučuje ako nepovin-

ný predmet na 4 gymnáziách, 1 konzervatóriu a 30 základných 
školách. Možnosť rozvíjať komunikatívne zručnosti v ruskom ja-
zyku v rámci predmetu konverzácia majú žiaci 4 gymnázií (v Hu-
mennom, Medzilaborciach a Svidníku), 4 odborných škôl - ob-
chodných akadémií (v Humennom, Svidníku, Michalovciach a 
Trebišove) a 4 základných škôl (v Bardejove, Nižnej Polianke, Sni-
ne a Bežovciach). Jedenásť základných škôl má rozšírené vyučo-
vanie ruského jazyka na druhom stupni a 10 základných škôl začí-
na s vyučovaním ruského jazyka už na prvom stupni - Levoča, 
Prešov, Terňa, Pečovská Nová Ves, Snina, Prakovce, Michalovce, 
Rožňava, Sobrance. 
Žiaci sa môžu každoročne zúčastňovať dvoch súžaží v predme-

te ruský jazyk: olympiády v ruskom jazyku a súťaže v prednese 
ruskej poézie a prózy ARS poetika. V roku 2003 k nim pribudol ce-
loštátny projekt k 300. výročiu založenia Petrohradu a v tomto ro-
ku celoštátny projekt k 70. výročiu narodenia prvého kozmonauta 
J. Gagarina. Projekty majú charakter výtvarných a literárnych sú-
ťaží a vedomostných kvízov. Najlepší účastníci olympiád majú 
možnosť raz za štyri roky (takýmto rokom je aj rok 2004) zúčastniť 
sa medzinárodnej súťaže a absolútny víťaz ARS poetiky má mož-
nosť reprezentovať krajinu na medzinárodnom festivale umenia v 
Moskve. Je veľmi príjemné vidieť na prvých miestach týchto súťa-
ží žiakov z východoslovenských základných a stredných škôl. 
Rovnako teší fakt, že súťaží sa zúčastňujú aj vysokoškoláci. 



 

 55 

Spolupráca medzi MPC a Katedrou rusistiky a translatológie 
Prešovskej univerzity sa uberá správnou cestou - cestou spojenia 
teórie s praxou, čo môže byť prínosom pre obidve strany: pocho-
pením súčasného stavu vyučovania ruského jazyka a potrieb praxe 
pre lepšiu prípravu budúcich učiteľov a rozšírenie a prehĺbenie 
vedomostí a zručností učiteľov z praxe. 
 


