
Katedra slovenského jazyka 
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Štátne záverečné magistersk  é   skúšky 
zo slovenského jazyka a literatúry 

pre študijné programy:
Slovenský jazyk a literatúra (jednoodborové štúdium)

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

Prekladateľstvo a tlmočníctvo – slovenský jazyk a kultúra

dňa 29. januára 2020 (streda)
začiatok o 9.00

začiatok obhajoby DP na KSJ: o 8.00 v miestnosti G 217
                     začiatok obhajoby DP na KSLLV: v deň štátnic o 8.00 v miestnosti školiteľa

Zloženie komisie a prihlásení študenti

Komisia:
Predseda: Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.

Členovia: 
Doc. Alena Bohunická, PhD.
Doc. Andrea Bokníková, PhD.
Doc. Gabriela Múcsková, PhD.
Mgr. Peter Darovec, PhD.

Zapisovatelia: Mgr. Albert Lučanský, Mgr. Slavomíra Stanková

Prihlásení študenti:

Nikoleta  Janková           mo Sl (Sj, Sl) 1. opravný termín             
Esther  Schmudde                 mo Sl  (O, Sj, Sl, Met) riadny termín              
Oľga     Rerichová                mu ES – Sl   (O, Sj, Sl, Did) riadny termín     
Helena  Molnárová              mp FN – SK   (O, Sl)   1. opravný termín          
Gabriela  Vávrová                 mp FN – SK      (Sj)  1. opravný termín
Andrea   Stredná                    mp HO – SK  (Sl)         2. opravný termín     
Adam  Kiripolský                   mp NE – SK   (Sl)       1. opravný termín       



Predmety štátnej skúšky

I. Obhajoba diplomovej práce (jednoodboroví aj dvojodboroví študenti) 

II. Ústna skúška (jednoodboroví študenti, nekonverzný program – moSL) 

Predmety štátnej skúšky (okrem obhajoby DP): 
1. Slovenská lingvistika 
2. Slovenská literatúra 
3. Lingvistická metodológia a literárna veda 

V prípade predmetu Lingvistická metodológia a literárna veda študent zodpovedá buď otázku
z lingvistickej metodológie alebo z literárnej vedy (podľa vytiahnutého čísla otázky, pripraviť 
sa treba na obe). 

III. Ústna skúška (jednoodboroví študenti, konverzný program – muSL/k) 

Predmety štátnej skúšky (okrem obhajoby DP): 
1. Slovenský jazyk 
2. Slovenská literatúra
3. Didaktika slovenského jazyka a literatúry

V prípade predmetu Didaktika slovenského jazyka a literatúry študent si ťahá jednu otázku zo 
spoločného súboru 20 otázok – odpovedá buď z didaktiky jazyka, alebo z didaktiky literatúry.

IV. Ústna skúška (študenti dvojodborového učiteľského programu – muSL) 

Predmety štátnej skúšky (okrem obhajoby DP): 

1. Slovenský jazyk a didaktika slovenského jazyka;  
2. Slovenská literatúra a didaktika slovenskej literatúry 

V. Ústna skúška (študenti dvojodborového prekladateľského programu – mpSK)

Predmety štátnej skúšky (okrem obhajoby DP): 

1. Slovenský jazyk a kultúra

2. Slovenská literatúra a preklad

Poznámka: Platné tézy k štátnej skúške k jednotlivým študijným programom nájdete na 
webových stránkach a nástenkách Katedry slovenského jazyka a Katedry slovenskej literatúry
a literárnej vedy. Odporúčame študentom, aby sa v prípade nejasností ohľadom platných téz, 
podľa ktorých sa skúša, obrátili osobne v konzultačných hodinách na študijnú poradkyňu KSJ 
(dr. Kristína Piatková) alebo študijnú poradkyňu KSLaLV (dr. Marianna Koliová).


