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Správa zo študijného pobytu na TPU  

(Tomsk Polytechnic university) 

 

Úvod 
So spolužiakmi sme sa rozhodli pre ročné štúdium double degree programu (u nás na ČVUT program 

ekonomika a řízení energetiky) na Tomskej polytechnickej univerzite (ďalej len TPU) 

Pred samotným začiatkom výučby je vhodné sa naučiť aspoň základy ruštiny nakoľko treba úprimne 

povedať, že v bežnom živote si v Tomsku s angličtinou nevystačíte. TPU ponúka trojtýždňový platený 

kurz ruského jazyka pred začiatkom školského roka, na ktorom sa zúčastňujú študenti mnohých, 

zväčša európskych krajín, hlavne Nemecka. Tento kurz je pomerne dobré absolvovať, jednak sa 

naučíte aspoň v základe orientovať v ruštine (po štvorročnej výučbe ruštiny človek i tak zistí, že si 

musí zvyknúť na hovorený jazyk od domácich) a druhak sa zoznámite s tunajším prostredím a hlavne 

s mnohými ľuďmi, ktorí budú tiež študovať na TPU (poniektorí celý rok ako vy). 

 

Štúdium 
Ako som naznačil v úvode, naše štúdium trvalo dva semestre, výučba je v anglickom jazyku, ale je 

možné zapísať si aj predmety v ruštine – pobyt v Rusku nám spríjemňovala príjemná slečna z VŠCHT, 

ktorá sa rozhodla študovať chémiu v ruštine a myslím si, že s jazykom problém nemala. Jazyková 

výbava prednášajúcich je obstojná, niektorí sú zdatnejší, u iných je to horšie, ale musím povedať, že 

sa dorozumiete vždy a koniec koncov, na podobný jav môžete natrafiť prakticky v akejkoľvek inej 

krajine. Samotný semester trvá dlhšie ako na ČVUT, okolo 18 týždňov a skúškové je potom asi dva-tri 

týždne - zimný semester sa začína už koncom augusta. Vyučovacie hodiny trvajú klasických 90 minút, 

pričom po 45 minútach máte krátku 5 minútovú prestávku. V strede semestra nastáva pre nás taká 

malá zvláštnosť – tzv. „lomka“ – kedy sa vám zľahka pomení rozvrh; obecne ide o to, že v prvej 

polovici by ste mali mať viac teórie a v druhej viac praxe, takže v tej druhej časti máte povedzme viac 

hodín „labákov“ a menej prednášok. Nakoľko Rusi vyznávajú iné sviatky ako my a niektoré majú 

posunuté o dva týždne, môže sa Vám, tak ako nám, stať, že budete mať skúšku na Vianoce.  

Hodnotí sa známkami 5 až 2: 5 je ekvivalentné našemu A, 3 je za E a 2 znamená, že si študent skúšku 

zopakuje... 

 

Ubytovanie 
Väčšina zahraničných študentov je ubytovaná na koleji Arkadia Ivanova, ktorá je svojou výbavou 

najlepšia z kolejí TPU. Ruských študentov tu síce nájdete, ale pomerne málo, nakoľko je kolej 

pomerne drahá. 
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Býva sa v bunkách 2+1; pre tieto dve izby je spoločná kúpeľňa s toaletou, sprcha a predsienka. Na 

izbe máte chladničku, mikrovlnku, rychlovarnú kanvicu a televízor. Raz za týždeň Vám príde 

upratovačka umyť podlahu, sociálne zariadenia a dá Vám nové posteľné povlečenie. Na chodbe sa 

nachádza vybavená spoločná (pre 8 buniek = 24 ľudí) kuchyňa, kde nájdete základné korenia, hrnce, 

panvice... 

Celkovo by som ubytovanie hodnotil na vysokej úrovni, i keď poniektorých môžu naštvať návštevné 

hodiny do 11 hodín večer. 

 

Strava 
Jedlá v Rusku sú veľmi podobné našim, takže sa nemusíte obávať nijakých šokov. Stravovať sa za 

rozumné peniaze (okolo 3 -4 eur za celý obed) dá v menzách a tzv „uzbečkách“ – uzbeckých 

fastfoodoch. Na jedlá si určite zvyknete rýchlo, i keď sa dá povedať, že sú trocha viac tučné ako tie 

naše. Ak nemáte radi kôpor (kopr), tak nezabudnite kuchárovi povedať: bez zélene (ukrópa). Rusi 

kôpor milujú a v uzbečkách Vám ho pridajú do takmer každého jedla. S kôprom v jedle sa môžete 

samozrejme stretnúť aj v niektorých reštauráciách a v jedlách, v ktorých by Ste to naozaj nečakali 

(napríklad v šaláte Cézar). 

Určite nezabudnite ochutnať obľúbený šašlik, polievky lagman či známy boršč, či pelmeni, manty 

a samozrejme bliny (naše palacinky).  

 

Zima 
Zimy sa nijak obzvlášť báť nemusíte, stačí sa na ňu trocha pripraviť. Vo všeobecnosti tam zima trvá asi 

6 mesiacov – keď v novembri napadne sneh, betón chodníka neuvidíte do apríla. Teploty sa môžu 

pohybovať do asi -40 stupňov Celzia, ale to len na pár dní aj to po väčšinou v noci. Dlhodobejšie 

môžete zažiť mrazy okolo -30 stupňov. Vzhľadom k tomu, že vzduch je tam suchší ako u nás, teploty 

sa Vám budú zdať byť vyššie ako u nás. Tak či onak, písať sms holými rukami pri -30 nie je žiadna 

zábava a prsty Vám začnú odmŕzať po pár sekundách bez rukavíc.  

Na prežitie zimy je vhodné si zaobstarať kvalitnejšie termoprádlo, hlavne pod nohavice. Na vrchnú 

časť tela by Vám mala vystačiť obyčajná zimná bunda a povedzme dva svetre. Kto sa bojí, že nemá 

dostatočne teplú bundu, môže si kúpiť páperovú za asi 200 eur v Tomsku.  

 

Obchody, ceny 
Vybavenie obchodov je porovnateľné s našimi, asi kilometer od koleje sa nachádza obchodný dom 

Smile City, kde si zakúpite prakticky všetky potraviny, ako u nás. Ceny sa pohybujú máličko nad 

našimi, avšak treba rátať s tým, že zelenina v zime je tam pomerne drahá záležitosť. 
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V meste sa nachádza viacero obchodov so značkami, ktoré nájdete aj v ČR. Ľudia majúci hlbšie do 

vrecka sa môžu vybrať na miestny trh, kde sa dá kupodivu nájsť veľa značkového oblečenia, avšak 

pochopiteľne „fake“ (i keď to na napodobeniny často nevyzerá). 

 

Život študenta – mesto, voľný čas 
Mesto má asi 600 tisíc obyvateľov a asi 100 000 študentov a je celkovo považované za študentské 

mesto. Poniektorých môžu očariť, iných zaraziť, občas videné drevené budovy, hoc aj v centre mesta. 

Toto miesto má určite svoje čaro, i keď Vám občas môže chvíľu trvať, kým si nájdete to svoje. 

Pre spestrenie večera sa dá zájsť do niektorej lokálnej reštaurácie, ktoré sú na dobrej úrovni, i keď so 

službami to občas „viazne“. Asi 200m od koleje sa nachádza lokálny pivovar s reštauráciou, ktorý varí 

pomerne slušné pivo, ale žiadne špeciality neočakávajte. Viac zábavy a tanca ponúknu lokálne kluby 

ako Studio 46, Pravda či Teatro. Prvé dva zmienené sa nachádzajú  pomerne blízko od koleje (nie je 

problém sa tam vybrať peši, hoci aj v zime). Pri vstupe treba rátať s tzv „face/dress control“  - ak sa 

Vaše oblečenie nepáči vyhadzovačom pri vstupe, dovnútra Vám často nepomôže ani to, že Ste 

zahraničný študent (ok, občas pomôže, keď sa tvárite, že nerozumiete). 

 

Cestovanie 
Vzhľadom k tomu, že vzdialenosti v Rusku sú obrovské, 4,5 hodiny v autobuse do Novosibirsku sú 

považované za nič... Všeobecne sa budete po „okolí“ prevážať vlakom po Trans-sibírskej magistrále, 

na ktorú sa dostanete po 2 hodinách cesty vlakom do prestupného mestečka Tajga – no a odtiaľ je 

Vám už otvorené celé Rusko. S veľkou obľubou sa jazdí na východ na Bajkal; tí, ktorí majú viac času na 

cestovanie, sa môžu vybrať až do Vladivostoku, kam cesta trvá niekoľko dní. Poniektorí zahraniční 

študenti sa rozhodli odísť späť do Európy vlakom a mali možnosť si popozerať mnohé Sibírske mestá 

na východ od Tomsku. Ak sa chcete chvíľu zdržať v tom-ktorom meste, cesta do Moskvy Vám môže 

zabrať zhruba jeden týždeň. 

 

Rady  
Postenie si určite vybavte až v Tomsku, vyjde Vás určite lacnejšie, ako si ho vybavovať v ČR. Navyše 

v prípade núdze nebudete musieť vybavovať akékoľvek náležitosti s nahlasovaním udalosti tunajšej 

poisťovni. 

Vzhľadom k tomu, že väčšina ľudí má mylnú predstavu o živote na Sibíri a netuší, čo od Tomsku 

očakávať, poniektorí (tak ako ja) sa rozhodnú preventívne zaočkovať proti najrôznejším chorobám. 

Treba si uvedomiť, že Tomsk je štandardné mesto a pohybovať sa v lesoch prakticky nebudete. Jediné 

očkovanie, ktoré by som určite odporučil je proti kliešťovej encefalitíde, nakoľko kliešte sú pomerne 

rozšírené v okolí mesta. 
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Ak sa Vám náhodou stane, že pri predlžovaní víz Vám ich predĺžia na dobu dlhšiu, ako bol pôvodný 

úmysel, vedzte, že pri odjazde s tým budete mať problémy... (toto sa stalo iba mne ) Tak isto aj pri 

menení rozpisu predmetov z ruskej strany dbajte na to, ako bola záležitosť včas predebatovaná 

s ČVUT. 

Telefónnu kartu si vybavte v prvé dni po prílete. Volať budete doslova za kopejky. 

 

Zhodnotenie na záver 
Neváhajte a choďte tam! Je to príležitosť, ktorá sa Vám v živote nemusí opakovať. Prežiť istý čas na 

Sibíri je zážitok na celý život a určite neoľutujete. Nepoznám nikoho, kto by akokoľvek oľutoval 

štúdium na Sibíri! Keď som rozmýšľal, či ísť, úprimne povedané, veľmi sa mi tam nechcelo (je to 

ďaleko, zima, budem si musieť predĺžiť štúdium, mám tu dobré zázemie...). Po roku mám v hlave 

jediné: BOLO TO TAM SKVELÉ a šiel by som tam okamžite opäť.  

 

  


