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I.  Základné informácie o Ústave rusko-slovenských kultúrnych štúdií 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 
Ústav rusko-slovenských kultúrnych štúdií 
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  
 
Riaditeľka ústavu:     prof.PhDr.Eva Kollárová,PhD. 
Telefón: 0907 858 020 
E-mail:eva.kollarova@ku.sk,kollarova@orava.sk 
Tajomník ústavu  :      PhDr.Monika Barčáková, 

e-mail:monikabarcakova1@gmail.com 
telefón: 0911 362 692 
 

Vedeckí rada Ústavu rusko-slovenských kultúrnych štúdií 
 

prof.PhDr.Amantius Akimjak,PhD. PF KU 

prof.PhDr.Eva Langsteinová,PhD. autorka učebníc Hv- UMB 
prof.  PhDr.Jozef Leikert,phD. dekan Fakulty masmédií Paneurópskej VŠ 

prof. PhDr.Václav Macek,PhD. riaditeľ Stredoeurópskeho domu fotografie, 
  VŠVU 

Doc. PhDr. Jana Klincková,PhD. prorektorka  UMB 

Doc. PhD. Valér Kupka,PhD. Prešovská univerzita 

Doc.V.Liashuk,CSc.  PF KU 
Doc.PhDr.Július Lomenčík,PhD. UMB,člen Zväzu slovenských spisovateľlov 

Doc,A.Krajev,CSc.  PF KU 

Doc.PhDr.V.Bíloveský,PhD. dekan FF UMB 
PhDr. Aurélia Plávková-Tináková,PhD. vedúca Katedry CJ PF KU       
PhDr.J.Kamoďa, PhD. riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania KU 

Mgr.DušanKováč-Petrovský,PhD. prodekan PF KU 
PhDr.M.Lapitko   autor učebníc SJ a LŠPÚ v Bratislave 

 
 

II. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý  rok 
Ústav zorganizoval  Dni európskej metodiky cudzojazyčnej edukácie 
6.a 7.  marec 2014 aula PF KU v Ružomberku( v spolupráci s ARS-om a Katedrou CJ 
PF KU) 
Účastníci: Učitelia ruského jazyka zo ZŠ,SŠ,VŠ, poslucháči PF KU(100) 
Prednášali univerzitní profesori z RF,  Bulharska, ČR a SR. 
Podujatie viedla riaditeľka ústavu 
 
Ústav pripravil a riaditeľka ústavu viedla rokovania s novým veľvyslancom RF ,s 
jeho Excelenciou A.Fedotovom a radcom –vyslancom A. Šabanovom. (12.XI.2014 
Knižnica S.Michalkova na PF KU) 
v Bratislave  17. XI. 2014  . 
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Ústav sa podieľal na príprave Dní Moskvy vo Viedni- september 2014 
Riaditeľka Ústavu bola pozvaným  prednašateľom na akademickej pôde DNÍ. 
 
Ústav pripravil videodokument na medzinárodnú konferenciu do Kazane – 
19.XI.2014,ktorý bol na tejto konferencii uvedený: Nikolaj  FEŠIN v slovenskej 
pedagogickej rusistike 
(Do kolekcie autorských videdokumentov ústavu, ktorá hovoria o rusko-slovenských 
kultúrnychvzťahov ako je , napr.: Ěster Šimerová- žiačka  A. Exter, Maša Haľamová 
a Milan Rúfus hovoria o ruskej kultúre, pribudol ďalší  autorský dokument, uvedený  
v RF)  

 
III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 
Riaditeľka ústavu je profesorkou Katedry CJ PF KU, vedie predmety 
Jazyk a kultúra,  Vizuálna kultúra Ruska, Spoločenský a diplomatický protokol 
Zabezpečuje a garantuje študijné pobyty poslucháčov rusistiky v Moskve 
Zodpovedá za spoluprácu s cvičnou Spojenou školou v Nižnej, kde sa  
realizuje pedagogická prax  poslucháčov rusistiky  
Tajomníčka ústavu PhDr. Monika Barčáková je cvičnou učiteľkou SŠ v Nižnej. 
Bez nároku na honorár (oponentské posudky) riaditeľka ústavu konzultuje 
a oponuje atestačné práce Centru ďalšieho vzdelávania KU  

 
 
IV. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti ústa vu 

Riaditeľka ústavu je dlhoročnou predsedníčkou celoslovenskej interpretačnej 
súťaže ARS POETICA 
Druhé desaťročie predsedá celoslovenskej porote Mladá slovenská poviedka 
Ústav obohacuje svoj archív   autorských videodokumentov  
z oblasti rusko-slovenských kultúrnych vzťahov (Fešin v slov. ped. rusistike) 

 
 

5.1 Zameranie výskumu a vývoja 
Ústav rusko-slovenských kultúrnych štúdií je jedinou pedagogickou inštitúciou, 
ktorá sleduje a propaguje vzájomne  rusko-slovenské kultúrne vzťahy  
 
Vydáva časopis STUDIA RUSSICO-SLOVACA, kde o týchto vzťahoch publikuje 
v medzinárodnom priestore 
 
Tvorí  autorské videodokumenty  z oblasti rusko-slovenských kultúrnych 
vzťahov  s pedagogickým zameraním 
 

 Projekty 
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 Zahraničné 
  

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov 
projektu 

Hlavný riešiteľ 
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 20144 

Pridelené 
finančné 

prostriedky 
na rok 2009 

v EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Fond Russkij 
Fond Russkij 

mirmi 
 
 

Fond TRusskij 
mirr 

 

História 
a kultúra Ruska 
Bratislavskie 
vstrečiv 
obrazoch 
 
Bratislavskie 
vstreči 

Prof. Sugay 
Zástupca prof. 
Kollárová 
 
Prof. 
E.Kollárová 

Bol vytvorený pracovný variant vysokoškolskej 
Učebnice  História  a kultúra Ruska v obrazoch 
 
 
Administratívna  a obsahová príprava Bratislavských 
vstreč 

 

2015 
 

2015 
 

 

 
V. Kvalifikačný rast pracovníkov ústavu 

PhDr.Monika Barčáková- tajomníčka ústavu vykonala 3O.V.2014 
atestačnú skúšku 

 
VI. Podporné činnosti ústavu 

Významnú úloh v  činnosti ústavu zohráva fakt, že jeho riaditeľka je 
dlhoročnou prezidentkou Asociácie rusistov Slovenska a poradkyňou 
Prezídia MAPRJAL 

 
VII. Rozvoj  ústavu a medzinárodné aktivity ústavu 

Ústav  spolupracuje a chce túto spoluprácu prehĺbiť 
- s organizáciami slovenských spisovateľov,  
-so Zväzom moskovských spisovateľov, jeho predseda je účastníkom Bratislavských 
vstreč a prispievateľom štúdií do  
STUDIA RUSSICO_SLOVACA,(E.Sidorov,exminister kultúry RF) 
-redakčné rada nášho časopise sa pracovne stretáva s redakčnou radou moskovského  
literárneho časopisu KOĽCO(šéfredaktorka T. Kuzovleva)  a 
-  redakčnou radou časopisu  Mecenat i mir(šéfredaktor L.Osepjan) 
 
-riaditeľka ústavu je členkou poradnej rady Prezídia MAPRJAL, najväčšej svetovej 
organizácie rusistov  
 
-spolupracuje s prezidentom rusky píšucích spisovateľov Európy-IFRW, so sídlom 
v Budapešti s Olegom Volovikom,   
 
-s Ruským centrom vo Viedni (riaditeľka T. Mišukovskaja), 
 
-s Fondom ruskej kultúry v Moskve( prezident Nikita Michalkov) 
-s vydavateľstvom Easton Books, Klett, SPN 
 

VIII. Sumár  (Executive summary) 
Ústav rusko-slovenských kultúrnych štúdií rozvíja svoju činnosť : 
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-v oblasti pedagogickej, obohacujúc stretnutiami s významnými osobnosťami ruskej 
a slovenskej kultúry a pedagogiky poslucháčov rusistiky a učiteľov ruského 
a slovenského jazyka na konferenciách, ktorého je Ústav hlavným organizátorom 
 
-otvorením spolupráce  so staro- novým osvedčeným  fenoménom- stálou 
CVIČNOU ŠKOLOU   pre katedru CJ, tajomníčka ústavu 
je cvičnou učiteľkou tejto školy (SŠv Nižnej ) 
 
-otvorením PF cestu do sveta ruských a slovenských 
    spisovateľov(Moskva-Koľco, šéfredaktorka poetka T.Kuzovleva) 
   Zväz moskovských spisovateľov,(predseda E.Sidorov) 
     
- do európskeho  kulturologického  časopis Mecenat i mir ( L.Osepjan)  
  -  do  Budapešti - sídla organizácie rusky píšúcich spisovateľov Európy  
     IFRW, prezident Oleg Volovik, 
 
   - do Viedne ( Ruské centrum,riaditeľka T. Mišukovskaja) 
  -  do Stuttggartu (Vydavateľstvo Klett, ktorého som rcenzentkou) 
    
 -vedie k spolupráci  s veľkými kultúrnymi fondami , ako je FOND    RUSSKIJ 
MIR,FOND RUSKEJ KULTÚRY, ktorý daroval Ústavu a sústavne ju doplňuje 
KNIŽNICU SERGEJA MICHALKOVA, 
 
-riaditeľka ústavu je  v 3 člennej rade poradného orgánu Prezídia MAPRJAL- 
najväčšej svetovej organizácie rusistov  
  
-je prezidentkou 
Asociácie rusistov Slovenska, 
 
-predsedá celoslovenským interpretačným súťažiam Mladá slovenská 
poviedka, ARS POETICA  
 
-v svojej Vedeckej rade  sústreďuje ústav   známe pedagogické a kultúrne osobnosti 
Slovenska, autorov učebníc a riaditeľov európskych kultúrnych projektov( prof. 
Macek-Mesiac FOTOGRAFIE) 
 
-za propagáciu ruskej kultúry dostala riaditeľka ústavu  6.júna 2014 
vysoké vyznamenanie Ministerstva zahraničných vecí RF (S.Lavrov) 
 
-Ústav pravidelne vydáva časopis s európskou pôsobnosťou STUDIA 
RUSSICO-SLOVACA a tvorí  autorské  videodokumenty  o vzájomných rusko-
slovenských kultúrnych vzťahov 
 



 

 7 

 
ZHŔŇAME MIESTA SPOLUPRÁCE ÚSTAVU: SAV 
ORGANIZÁCI E SLOV.SPISOV. 
UNIVERZITY 
MOSKVA(MAPRJAL,MGU, 
RUDN.“KOĽCO“, 
„MECENAT I MIR“ 
„RUSSKIJ MIR“ 
FOND RK) 
SANKT_PETERBURG (UNIV.) 
VIEDEŇ (RUSKÉ CENTRUM) 
BUDAPEŠŤ (IFRW) 
STUTTGART  (KLETT) 
 


