
Katedra slovenského jazyka 
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Usmernenie k priebehu realizácie magisterských štátnych záverečných skúšok zo
slovenského jazyka a literatúry v dištančnej forme 

v termíne 17. a 24. júna 2020

pre študijné programy:
Slovenský jazyk a literatúra (jednoodborový program)

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (konverzný program)
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 

Prekladateľstvo a tlmočníctvo – slovenský jazyk a kultúra

V nadväznosti na opatrenie dekana FiF UK č. 4/2020 sa štátne skúšky aj 
obhajoby diplomových prác budú konať dištančnou formou cez aplikáciu 
MS Teams. Jednotlivé predmety štátnej skúšky sa skúšajú ústne bez 
prípravy.

Trvanie skúšky

30 minút jazykovedná časť, 30 minút literárnovedná časť, 20 minút obhajoby diplomovej 
práce

Priebeh skúšky

Pre všetkých študentov zaradených do jednej komisie bude vytvorená v MS Teams „schôdza“
v časovom rozpätí, ktoré bude zohľadňovať počet študentov zaradených do komisie (napr. od 
9.00 – 14.30). Jazykovedná časť skúšky a literárnovedná časť skúšky budú prebiehať v dvoch 
rôznych „schôdzach“, takže študentovi sa objaví zaradenie do viacerých schôdzí.

Bude sa postupovať podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený v prvý júnový týždeň 
(budúci týždeň) na webe KSJ a KSLLV. Každý študent bude mať zvlášť určený čas na 
jazykovednú zložku odpovede, zvlášť na literárnu zložku odpovede, prípadne na obhajobu 
diplomovej práce na KSJ alebo KSLLV. Upozorňujeme, že čas určený pre študenta v 
harmonograme je záväzný a nemenný. 

Na začiatku svojho určeného času sa študent pripojí ku schôdzi, na konci svojej odpovede sa 
odpojí zo schôdze. 

Študent bude odpovedať na otázku/tézu zo zoznamu zverejneného na webovej stránke oboch 
katedier, ktorú vyberie náhodný generátor. Študent odpovedá bez prípravy, teda nebude mať 
zvlášť vyhradený čas na prípravu odpovede. Odpoveď bude obsahovať súvislý prehovor 
študenta a rozhovor s členmi komisie. Každý študent musí byť pripravený hlavne na 
interakciu. 

Výsledky štátnej skúšky budú vyhlásené v čase uvedenom v harmonograme.

Obhajoba diplomovej práce na KSJ a KSLLV

Obhajoba diplomovej práce bude prebiehať v deň ústnej skúšky popoludní obdobným 
spôsobom, ako ústna skúška. 



Časové rozpätie obhajoby diplomovej práce na KSJ je 20 minút. Obsahuje 5-minútovú 
prezentáciu diplomovej práce (s podporou ppt, v ktorej autor/ka predstaví cieľ práce, 
metodológiu, závery), hodnotenie práce oponentom, diskusiu k oponentskému posudku 
a reakciu na otázky komisie. 

Časové rozpätie obhajoby diplomovej práce na KSLLV je 20 minút. Obsahuje 5-minútovú 
prezentáciu diplomovej práce (s možnou podporou ppt, v ktorej autor/ka predstaví cieľ práce, 
metodológiu, závery), hodnotenie práce oponentom, reakciu na posudky a otázky komisie. 

Presný harmonogram obhajovaných prác bude zverejnený prvý júnový týždeň spolu 
s harmonogramom ústnej skúšky.

KONTROLA PRIPOJENIA

Žiadame študentov, aby 15. júna (pondelok) v čase od 9.00 do 11.00 boli k dispozícii pri 
počítači, ktorý budú používať aj pri štátnej skúške, a na mieste, kde budú pripojení počas 
štátnej skúšky. V tomto termíne vykonáme kontrolu pripojenia, kamery a mikrofónu, to 
znamená, že každého študenta budeme kontaktovať prostredníctvom MS Teams (zvlášť KSJ 
a zvlášť KSLLV). 

UPOZORNENIE

Všetci účastníci štátnic, teda pedagógovia aj študenti, musia počítať s tým, 
že do termínu štátnic sa môže zrušiť núdzový stav nariadený vládou SR. 
V tom prípade sa budú štátnice realizovať v danom termíne 17. júna, resp. 
24. júna 2020 prezenčnou formou. 

Pre tento prípad pripájame link na oznam UK o možnosti ubytovania na internátoch: 
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-
komenskeho/article/studenti-konciacich-rocnikov-mozu-vyuzit-ubytovacie-zariadenia-pocas-konania-
statnych-sk/.

ZOZNAM

prihlásených študentov na jednotlivé termíny a predmety

17. júna 2020 (streda)

Anastázia Poliščuková mp RU-SK (O, SJ, SL)
Jana Zubajová-Palajová mp FR-SK (O, SJ, SL)
Dominika Kmeťová mp SP-SK (SJ, SL)
Helena Molnárová mp FN-SK (SL)
Miroslava Orgoňová mp NE-SK (O, SJ, SL)
Emoke Lukács mp MA-SK (SJ, SL)
Beáta Bartalošová mp MA-SK (SJ, SL)

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/studenti-konciacich-rocnikov-mozu-vyuzit-ubytovacie-zariadenia-pocas-konania-statnych-sk/
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/studenti-konciacich-rocnikov-mozu-vyuzit-ubytovacie-zariadenia-pocas-konania-statnych-sk/
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/studenti-konciacich-rocnikov-mozu-vyuzit-ubytovacie-zariadenia-pocas-konania-statnych-sk/


Stela Miklósová mp MA-SK (O, SJ, SL)
Dáša Podoláková mp FR-SK (O, SJ, SL)
Magdaléna Čarnogurská mp FR-SK (O, SJ, SL)
Dorota Lamačková mp FR-SK (O, SJ, SL)
Mária Štupáková mp AN-SK (O, SJ, SL)
Michaela Slováková mp SP- SK (O, SJ, SL)
Nina Belovičová mp AR-SK (SJ, SL)
Denisa Klimentová mp AR-SK (SJ, SL)
Alexandra Isterová mp AR-SK (SJ, SL)
Rebeka Gáliková mu (Tel.vých.-Sl) (SJ, SL, Did.)
Veronika Parížeková mu HI-SL (O, SJ, SL, Did.)
Vanda Liďáková mu HI-SL (SJ, SL, Did.)
Michaela Karaffová mu HI-SL (SJ, SL, Did.)
Andrea Dudášová mu HI-SL (SJ, SL, Did.)
Jana Tekáčová mu HI-SL (SJ, SL, Did.)
Veronika Grežďová mu HI-SL (O, SJ, SL, Did.)
Mária Vankušová mu AN-SL (O, SJ, SL, Did.)
Denisa Schvartzová mu AN-SL (O, SJ, SL, Did.)
Lucia Doubravská mu AN-SL (SJ, SL, Did.)
Katarína Ščigulinská  mu Sl/k    (O, SJ, SL, Did.)

24. júna 2020 (streda)

Roman Vlček mp NE-SK (SJ, SL)
Viktória Poórová mp AN-SK (O, SJ, SL)
Lukáš Sabó mp AN-SK (SJ, SL)
Adrián Juhos mu MA-SL (SJ, SL, Did.)
Michaela Zamišková mu NE-SL (SL)
Dominika Mikušiaková mu AN-SL (SJ, SL, Did.)
Silvia Luscoňová mu AN-SL (SJ, SL, Did.)
Anna Káčerová mu HI-SL (SJ, SL, Did.)
Nikola Kerliková mu HI-SL (O, SJ, SL, Did.)
Alica Kolárová mu HI-SL (SJ, SL, Did.)
Natália Chomolová mu HI-SL (SJ, SL, Did.)

V prípade absentujúceho alebo nesprávneho zaradenia do zoznamu kontaktujte prosím 
mailom študijné poradkyne KSJ a KSLLV dr. Kristínu Piatkovú a dr. Mariannu Koliovú.


