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RUSKÝ JAZYK V MOJOM ŽIVOTE ALEBO: 
ŽIVOT SPÄTÝ S RUSKÝM JAZYKOM 

 
Andrej Ducár 

  
Môj život od skorého detstva až doteraz bol tesne spätý s azbu-

kou a ruským jazykom. 
Ako 6-ročný som v roku 1934 začal navštevovať v rodnej obci 

Havaj, okres Stropkov ruskú ľudovú školu. Po prijímacích skúš-
kach som v roku 1940 nastúpil v Prešove do 8-ročného gymnázia s 
ruským vyučovacím jazykom. Toto gymnázium bolo založené v 
roku 1936 pre deti miestnych Rusínov. Po roku 1945 sa nazývalo 
Štátne ruské gymnázium v Prešove. Všetky predmety sa vyučovali 
po rusky. Na tomto gymnáziu pôsobili takí významní profesori a 
odborníci ruského jazyka ako Alexej Farinič a Štefan Doboš. Vedeli 
nielen naučiť ruský jazyk zverených im žiakov, ale aj vštepiť lásku 
k predmetu, nositeľom tohto jazyka a ich kultúre. To spôsobilo, že 
po maturite v roku 1948 som si zvolil štúdium ruského jazyka v 
aprobácii so slovenským jazykom na Filozofickej fakulte UK v Bra-
tislave. 
Vedúcim katedry ruského jazyka na uvedenej fakulte v tom ča-

se bol profesor Alexander V. Isačenko. Bol to nielen vynikajúci ve-
dec a prednášateľ, ale aj dobrý organizátor a usmerňovateľ činnos-
ti študentov - ruštinárov. Vedel zapojiť skoro všetkých študentov 
do práce, ktorou pomáhali plniť vedecko-výskumné úlohy katedry 
a zároveň získavali praktické poznatky a skúsenosti pre svoju bu-
dúcu profesiu.  
Už počas štúdia som sa zameral na prekladateľskú činnosť. V 

tom čase to bolo veľmi aktuálne a žiadané, spoločnosť požadovala 
veľa prekladov z ruštiny do slovenčiny. Kvalifikovaných ruštiná-
rov bolo ešte veľmi málo. 
Počas môjho štúdia na vysokej škole som v spolupráci s niekto-

rými študentmi - ruštinármi preložil som dve rozsiahlejšie práce a 
to: prekladatelia: A. Ducár, D. Ďurišin, E. Dudinský - Kniga voža-
togo (Kniha pionierskeho vedúceho), asi 500 strán, pre nakladateľ-
stvo Smena. Preklad vychádzal v mládežníckej tlači, časopisoch, 
brožúrach, vydaniach do r. 1953. 
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Preložil som knihu Nad kartoj Rodiny (Nad mapou ZSSR), 280 
strán, vydal Svet socializmu v r. 1952 (prekladatelia: A. Ducár, Ďu-
rišin, V. Jamrich). 
V poslednom ročníku môjho štúdia na vysokej škole som na 

odporúčanie prof. A. V. Isačenka externe vyučoval ruský jazyk na 
Lekárskej fakulte UK v Bratislave. 
Po skončení vysokoškolského štúdia som sa prihlásil o učiteľ-

ské miesto na bývalom Povereníctve školstva v Bratislave. Bol som 
pridelený na Štátne gymnázium Dukelských hrdinov vo Svidníku. 
Po roku ma školské orgány preložili na Pedagogickú školu pre 
vzdelanie učiteľov národných škôl s vyučovacím jazykom ukrajin-
ským v Prešove. Na obidvoch uvedených školách som vyučoval 
ruský a slovenský jazyk. Počas pôsobenia na pedagogickej škole 
som súčasne dva roky externe vyučoval ruský jazyk na Filologickej 
fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove, na ktorú som bol od 
roku 1955 na základe konkurzu prijatý za interného pracovníka na 
katedru ruského jazyka. Pre poslucháčov ruštiny (hlavne na Vyššej 
pedagogickej škole) som prednášal gramatiku spisovnej ruštiny, 
metodiku vyučovania ruštiny, viedol som semináre z uvedených 
disciplín a praktické cvičenia denného aj diaľkového štúdia. Vedú-
cim katedry ruského jazyka bol v tom čase doc. PhDr. Štefan Do-
boš. Od roku 1956 som vykonával aj funkciu tajomníka katedry 
ruského jazyka. 
Keď v roku 1959 bola Vyššia pedagogická škola reorganizovaná 

na Pedagogický inštitút, odišiel som pracovať na SVŠ (Strednú 
všeobecnovzdelávaciu školu) s vyučovacím jazykom ukrajinským, 
kde som bol aj zástupcom riaditeľa až do septembra 1964, kedy 
som prišiel na Výskumný ústav pedagogický v Bratislave – deta-
šované pracovisko v Prešove. Ako odborný pracovník VÚP pre 
ruský jazyk na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským som sa 
všemožne pričinil o zdokonalenie školských dokumentov, učebníc, 
metodických príručiek a metodických materiálov z ruského jazyka 
pre tento typ škôl a tým aj zvýšenie úrovne vyučovania ruského 
jazyka. 
Na základe dosiahnutých pracovných výsledkov ma Minister-

stvo školstva SSR od augusta 1969 prijalo do funkcie ústredného 
školského inšpektora a po znovu zriadení (obnovení) KNV od ja-
nuára 1971 do decembra 1974 do funkcie krajského školského in-
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špektora Východoslovenského KNV. Na obidvoch pracoviskách 
mi bol popri iných úlohách zverený dohľad nad stavom vyučova-
nia ruského jazyka na základných a stredných školách s vyučova-
cím jazykom slovenským, ukrajinským a maďarským vo Výcho-
doslovenskom kraji. Zároveň som koordinoval aj činnosť s mimo-
školskými formami vyučovania ruského jazyka, mal som dohľad 
nad súťažou Puškinov pamätník a Olympiáda z ruského jazyka. 
Značnou mierou som sa podieľal na založení Asociácie ruštinárov 
Slovenska vo Východoslovenskom kraji. 
Od januára 1975 som prešiel pracovať na Krajský pedagogický 

ústav v Prešove ako vedúci kabinetu ruského jazyka. Tu som pô-
sobil 17 rokov – až po odchod do dôchodku v roku 1991. 
Na toto miesto som nastúpil v čase, keď som mal už pomerne 

bohaté skúsenosti po 22-ročnej pedagogicko-výchovnej, vý-
skumnej, publikačnej a organizátorskej práci. Mal som dosť dobrý 
prehľad o stave vyučovania ruského jazyka na všetkých typoch 
škôl nielen vo Východoslovenskom kraji, ale čiastočne aj v celej 
Československej republike. Osobne som poznal už mnohých učite-
ľov ruského jazyka a výsledky ich práce ako aj mnohých riadiacich 
školských pracovníkov. Zaumienil som si, že najlepších, najefek-
tívnejších získam pre prácu pri ďalšom vzdelávaní všetkých zve-
rených mi učiteľov ruského jazyka vo Východoslovenskom kraji. 
Niektorí učitelia v tom čase používali ešte zastaralé formy a me-

tódy práce a tomu zodpovedali aj nimi dosahované výsledky. Pre-
to som vo svojich zámeroch vsadil na celoživotné vzdelávanie uči-
teľov ruského jazyka – od nastúpenia do školských služieb až po 
odchod do dôchodku. 
Vypracoval som plány ďalšieho vzdelávania všetkých učiteľov 

ruského jazyka. Každý učiteľ bol upovedomený, že jeho základ-
nou povinnosťou je ďalej sa vzdelávať, ďalej odborne rásť v dis-
ciplínach, ktoré vyštudoval na vysokej škole a ktoré vyučuje v ško-
le. Je to morálna povinnosť voči sebe, žiakom a voči spoločnosti. 
Učiteľ, ktorý sa uspokojí s vedomosťami získanými počas vysoko-
školského štúdia, v skutočnosti zaostáva za súčasným stavom vy-
študovanej disciplíny – pokrok v každej vednej disciplíne nezadr-
žateľne napreduje. Aj v novej škole zohrá ústrednú úlohu učiteľ, 
ktorý bude vo všetkých rovinách na úrovni svojej doby. 
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V začiatočnej etape som všetkých učiteľov zapojil základných 
škôl do práce v predmetových komisiách ruského jazyka v jednot-
livých okresov prostredníctvom kabinetov ruského jazyka pri OPS 
(Okresných pedagogických strediskách). 
Stanovené ciele s takým množstvom učiteľov RJ na základných 

školách (viac ako 1400 učiteľov RJ) s vyučovacím jazykom sloven-
ským, ukrajinským a maďarským na rozsiahlom území Východo-
slovenského kraja som mohol dosiahnuť len za pomoci dobrej spo-
lupráce s riadiacimi školskými pracovníkmi, a to vedúcimi OPS a 
okresných metodikmi RJ pri OPS, vedúcimi odborov školstva 
ONV a širokým aktívom okresných školských inšpektorov, najmä 
s aprobáciou RJ. S týmto aktívom som cieľavedome a pravidelne 
spolupracoval, inštruoval ich na krajských a okresných poduja-
tiach, poradách, inštruktážach, seminároch, vyhodnoteniach in-
špekcií a pod. Získané dobré poznatky a skúsenosti zo škôl v jed-
notlivých okresoch som propagoval a popularizoval v celom kraji. 
Na stredných školách som tieto úlohy zabezpečoval podľa jed-

notlivých typov odborných škôl. Na okresných a krajských semi-
nároch sa učitelia teoreticky vzdelávali a na otvorených vzorových 
hodinách v školách si porovnávali dosahované výsledky. 
Pre zvýšenie odborno-metodickej úrovne a praktického zdoko-

nalenia sa v hovorovej forme ruskej reči som učiteľom poskytol 
možnosť zúčastniť sa na letných dvojtýždňových jazykových kur-
zoch pod vedením ruských lektorov zo ZSSR. Týmito kurzami od 
roku 1975 do roku 1990 prešlo okolo 2300 učiteľov ruského jazyka 
(1600 zo ZŠ a 600 zo SŠ) Východoslovenského kraja. Niektorí učite-
lia sa zúčastnili na jazykových kurzoch aj viackrát. 
Pre orientáciu treba uviesť, že v školskom roku 1989/90 na zá-

kladných školách Vsl. kraja pôsobilo 1440 učiteľov, ktorí mali v ap-
robácii ruský jazyk. Z nich RJ na ZŠ vyučovalo 1082. 
Na stredných školách (G, SOŠ a SOU) vo Vsl. kraji pôsobilo 662 

učiteľov ruského jazyka. Ruský jazyk vyučovalo 521 učiteľov. 
Okrem toho, určitý počet učiteľov, hlavne tých, najviac potre-

bovali zdokonaliť sa v ruskej reči. Každoročne som navrhoval na 
kurz ruského jazyka do ruského jazykového prostredia, a to učite-
ľov stredných škôl na dvojmesačné kurzy v Moskve a učiteľov ZŠ 
na jednomesačné kurzy v Leningrade. Kurzy sa konali počas škol-
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ského roka a finančne boli plne hradené Ministerstvom školstva 
SSR. 
Od roku 1975 som pre ruštinárov zo ZŠ a SŠ prostredníctvom 

kabinetu ruského jazyka KPÚ zabezpečoval diaľkovú formu post-
graduálneho štúdia na Inštitúte ruského jazyka A.S. Puškina v 
Moskve. Prvé roky postgraduálneho štúdia na IRJ A.S. Puškina v 
Moskve bolo potrebné pre študujúcich organizovať odborno-
metodickú pomoc formou individuálnych a skupinových foriem 
konzultácií. Na túto prácu sme v našom kraji využívali v plnej 
miere odborníkov - ruštinárov z našich vysokých škôl v Prešove. 
Od roku 1978 sa v tejto práci stala nápomocnou Pobočka moskov-
ského Inštitúta ruského jazyka A.S. Puškina v Bratislave, ktorá bo-
la otvorená 30.novembra 1977. 
Postgraduálne študujúci učitelia potrebnú literatúru ako aj ma-

teriál pre tento účel dostávali z Moskvy. 
Na základe pokynov nadriadených školských orgánov v 80-

tych rokoch všetci učitelia základných a stredných škôl mali prejsť 
preškoľovaním na vyučovanie podľa novej koncepcie. Náročne 
úlohy s tým spojené pre učiteľov ruského jazyka vo Vsl. kraji za-
bezpečoval kabinet ruského jazyka KPÚ. 
Študijnú, odborno-metodickú literatúru na rozličné formy ďal-

šieho vzdelávania pre učiteľov RJ prevažne bezplatne zabezpečo-
val kabinet rus. jazyka KPÚ. 
Takéto grandiózne úlohy pri dlhoročnom, intenzívnom a ná-

ročnom ďalšom vzdelávaní učiteľov ruského jazyka bolo možné 
plniť len s pomocou najlepších odborníkov, ktorých sme zabezpe-
čovali prevažne z katedier ruského jazyka Pedagogickej a Filozo-
fickej fakulty UPJŠ v Prešove - na vedenie prednášok, seminárov, 
konzultácií, jazykových kurzov, do skúšobných komisií, do od-
borných komisií pre rôzne súťaže, na recenzovanie záverečných 
prác učiteľov a pod. Pozývali sme aj odborníkov z iných vysokých 
škôl a pedagogických inštitúcií z celej ČSR, ale hlavne ruských lek-
torov z Pobočky moskovského Inštitútu ruského jazyka A.S. Puš-
kina v Bratislave a zo ZSSR.  
Vybraných učiteľov a okresných metodikov RJ som posielal na 

celoštátne podujatia ruského jazyka – konferencie, semináre, in-
štruktáže, na medzinárodné kongresy MAPRJAL a pod. Získané 
poznatky a skúsenosti z týchto podujatí sa odovzdávali na zasad-
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nutiach predmetových komisií, na okresných a krajských seminá-
roch a poradách. Často boli publikované aj v metodických listoch. 
Na pomoc učiteľom ruského jazyka v rámci kabinetu som kaž-

doročne vydával metodické pokyny pre prácu s novými učebni-
cami, tematické plány, otázky z ruského jazyka na maturitné skúš-
ky a metodické pokyny k nim (pre jednotlivé typy SŠ) a pod.  
Najlepších ruštinárov som získaval na to, aby svoje poznatky z 

vyučovania RJ spracovali vo forme Pedagogických čítaní, a tak 
spropagovali dobré skúsenosti medzi ostatnými učiteľmi. Malo to 
dobrý ohlas. 
Ako vedúci kabinetu som aktívne pracoval pri zostavovaní 

učebných osnov z ruského jazyka pre základné a stredné školy s 
vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským.  
Za 21 rokov som organizačne a metodicky riadil vo Východo-

slovenskom kraji Olympiádu z ruského jazyka a v spolupráci so 
ZČSSP aj súťaž Puškinov pamätník. V obidvoch súťažiach žiaci 
nášho kraja dosahovali najlepšie výsledky v celoštátnom merítku, 
ale aj na jednotlivých medzinárodných súťažiach v Moskve. 
Koordinoval som činnosť autorských kolektívov pri tvorbe 

učebníc ruského jazyka pre školy s vyučovacím jazykom ukrajin-
ským a aj sám som bol autorom alebo spoluautorom 10-tich učeb-
níc ruského jazyka pre školy s vyučovacím jazykom ukrajinským, 
niekoľkých metodických príručiek, didaktických testov, prekladov 
z ruštiny do slovenčiny, recenzentom Pedagogických čítaní, recen-
zentom mnohých záverečných prác pre učiteľov pri preškoľovaní 
na novú koncepciu. 
Som autorom viac ako 200 článkov prevažne pedagogicko-

populárneho charakteru, ktoré som publikoval najmä v prílohe 3 
kola i žiťťa v časopise Družno vpered, v novinách Nové žiťťa, v 
pedagogických časopisoch, zborníkoch, metodických listoch a pod. 
Napísal som viac ako 50 článkov, ktoré boli vysielané v Čsl. roz-
hlase. 
Pracoval som v rôznych komisiách ruského jazyka, bol som 

členom Ústrednej komisie pre riadenie ORJ a mnoho rokov pred-
sedom krajskej komisie pre ORJ, členom odbornej komisie pre rus. 
jazyk pri Ústrednom ústave pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave, 
členom skúšobnej komisie na ruský jazyk pre štátne rigorózne 
skúšky pri Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove (do roku 1989). 
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Bol som členom ÚV a KV Asociácie rusistov Slovenska, niekoľko 
rokov členom vedecko-metodickej rady Pobočky moskovského In-
štitútu ruského jazyka A. S. Puškina v Bratislave. V roku 1990-91 
som bol členom expertnej skupiny pre národnostné školy pri Mi-
nisterstve školstva SR v Bratislave (predseda sekcie pre ukrajinské 
školy) a pod. 
Zabezpečil som tesnú spoluprácu kabinetu ruského jazyka KPÚ 

s katedrami ruského jazyka na Filozofickej a Pedagogickej fakulte 
UPJŠ v Prešove ako aj vzájomnú výmenu skúseností pri príprave 
učiteľských kádrov. To sa veľmi kladne prejavilo pri výchove štu-
dentov ruštinárov pre budúce učiteľské povolanie ako aj pri celo-
životnom vzdelávaní učiteľov v praxi.  
Po absolvovaní rozličných foriem ďalšieho vzdelávania učitelia 

ruského jazyka na základných a stredných školách Východoslo-
venského kraja koncom 80-tych rokov prakticky ovládali ruský ja-
zyk a po odborno-metodickej stránke boli dobre pripravení úspeš-
ne zabezpečovať vyučovací proces. Výsledky previerok na školách 
ukázali, že absolventi jednotlivých typov škôl ovládajú ruský jazyk 
na požadovanej úrovni. 
Pri odchode do dôchodku som za úspechy v práci a v šírení 

ruského jazyka dostal viaceré ďakovné listy a pochvalné uznania 
od významných inštitúcií ako napr.: 
- Ministerstva vysokých a stredných odborných škôl ZSSR: 

„Čestné uznanie za úspechy v organizačnom zabezpečovaní vyu-
čovania ruského jazyka v SSR“. 
- Pobočky moskovského Inštitútu rus. jazyka A.S. Puškina v 

Bratislave: „Ďakovný list a uznanie za úspešnú prácu“. 
- ÚV Asociácie ruštinárov SSR: „Za úspechy v šírení rus. jazy-

ka“ (2 krát). 
- Ústredného Ústavu pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave: 

„Ďakovný list…“. 
- Výskumného ústavu pedagogického v Bratislave: „Ďakovný 

list za úspešnú prácu“. 
- Krajského pedagogického ústavu v Prešove: „Ďakovný list a 

pochvalné uznanie“. 
 


