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Európania sa vracajú k ruštine 

Desať partnerov z rôznych krajín Európy spúšťa spoločný 12-jazyčný web na učenie sa ruštiny. 
Tvorbu tejto webstránky podporila Európska Komisia prostredníctvom programu Erasmus+.  

Hoci dnes existuje dosť možností učiť sa ruštinu, Európska únia napriek politickej kríze a 
komplikovaným vzťahom s Ruskom finančne podporila projekt russky.info. 

Čo je jeho cieľom? „Celá vec spočíva v ekonomike,“ hovorí šéf projektu Peter Baláž, koordinátor 
slovenského občianskeho združenia Edukácia@Internet. „Spolupráca medzi Ruskom a 
európskymi krajinami v priebehu rokov neochabla, v mnohých krajinách východnej Európy sa 
úspešne rozvíja malý a stredný obchod za priamych investícií z Ruska, vytvárajú sa nové 
pracovné miesta, predovšetkým v oblasti nehnuteľností, turizmu a rôznych druhov služieb. 
Napríklad v Českej republike vlastnia väčšinu zahraničných spoločností práve Rusi, čo 
predstavuje viac ako 16 000 podnikov. V Bulharsku sa každý rok rozdá okolo 200 licencií 
firmám, ktoré obchodujú s Ruskom. Väčšinou predávajú potraviny, kozmetiku a elektroniku. 
Samozrejme, predpokladom obchodnej spolupráce je kultúrna aj jazyková výmena. Súčasná 
ponuka kurzov ruštiny však nie je dostačujúca.“ 

Nová webstránka russky.info obsahuje úvodný kurz ruštiny a kurzy úrovní A1 a A2. Ich autorom 
je Vilniuská univerzita, ktorá garantuje vynikajúcu metodiku ruštiny ako materinského jazyka, a 
slavisti z Ostravskej univerzity (Česká republika) a Katolíckej univerzity v Ružomberku pod 
vedením prof. PhDr. Evy Kollárovej, PhD., známej odborníčky na výučbu ruštiny ako cudzieho 
jazyka. Okrem kurzov ponúka portál gramatickú časť, rozsiahly 12-jazyčný slovník, zbierku 
ruských filmov a textov a tiež užitočné informácie o obchodovaní s Ruskom. Ku všetkým 
cvičeniam, vysvetlivkám, dialógom a ostatným materiálom je k dispozícii preklad, čo umožňuje 
učiť sa ruštinu od úplných základov. Cvičenia rozvíjajú čítanie a počúvanie s porozumením a 
písanie; v budúcnosti sa plánujú lekcie s učiteľmi cez Skype a tiež letné školy. 

„Nakoľko stránku vytvárali organizácie z Európy, má stránka pridanú hodnotu v podobe 
porozumenia ‚zvnútra‘, čo je mimoriadne dôležité pri tvorbe kurzov a výbere tém,“ myslí si 
Katharina Friesen z nemeckej spoločnosti Studio Gaus, jedného z hlavných partnerov projektu. 
„Takmer každý z partnerov sa buď učil ruštinu, alebo sa učí teraz, takže na základe našich 
vlastných potrieb kurzy upravujeme, aby boli čo najvhodnejšie pre budúcich používateľov 
portálu.“ 
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Portál je určený širokému publiku, má moderné navigačné menu a je optimalizovaný pre 
internetové vyhľadávače a rôzne veľkosti obrazovky – pre stolné počítače, notebooky i mobilné 
telefóny. Samostatnou časťou kurzu je obchodná ruština, zameraná na rozvoj obchodnej 
spolupráce. Oficiálne bol portál spustený 1. septembra 2017. 

Russky.info vytvárajú spoločnými silami organizácie zo Slovenska, z Litvy, Nemecka, Českej 
republiky, Slovinska, Poľska a Bulharska, pričom projekt je spolufinancovaný prostredníctvom 
programu Erasmus+. 

 

Všeobecné informácie: 
www.facebook.com/russky.info 
info@russky.info 
www.russky.info 

 

Edukácia@Internet 
Peter Baláž 
koordinátor 
Tel.: +421 902 203 369 
E-mail: peter.balaz@ikso.net 

Edukácia@Internet 
Sídlo: Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske 
www.ikso.net 

 

Na vyžiadanie Vám radi zašleme ďalšie informácie, tlačové správy a 
fotografie. Radi Vám sprostredkujeme rozhovor s projektovými partnermi. 
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