
Katedra slovenského jazyka 
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Štátne záverečné magistersk  é   skúšky 
zo slovenského jazyka a literatúry 

a     DPŠ  

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

KONTROLA PRIPOJENIA

Žiadame študentov, aby 

v pondelok 18. januára o 10.00 (pre termín konania skúšky 20. január) 
a

v pondelok 25. januára o 10.00 (pre termín konania skúšky 27. január) 

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 za každý termín štátnic). 

UPOZORNENIE

Všetci účastníci štátnic, teda pedagógovia aj študenti, musia počítať s tým, že do 
termínu štátnic sa môže zrušiť núdzový stav nariadený vládou SR. 

HARMONOGRAM 

dňa 20. januára 2021 (streda)

Upozorňujeme, že čas určený pre študenta v harmonograme je záväzný a nemenný. 

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

Študent sa bezprostredne po pripojení preukáže svojím preukazom ISIC (detailne ho ukáže na
webkameru) a prečíta vyhlásenie: Beriem na vedomie, že akékoľvek podvádzanie pri štátnych
skúškach je disciplinárny priestupok podľa disciplinárneho poriadku UK v Bratislave a môže
mať za následok disciplinárne opatrenie.  

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  každému
študentovi osobitne: v tomto čase prosíme účastníkov štátnic čakať na opätovné zavolanie.

V  prípade  absentujúceho  zaradenia  do  zoznamu  alebo  iných  zmien  prosím  kontaktujte
študijnú poradkyňu KSLLV Mgr.  Mariannu Koliovú,  PhD. alebo študijnú poradkyňu KSJ
Mgr. Kristínu Piatkovú, PhD.

HARMONOGRAM

čas predmet KSJ G217 Predmet/y

9:00-9:30 Marek HUDÁK               mpANSK         SJ a kultúra

9:30-10:00 Jana  KLIMOVÁ             mpANSK          SJ a kultúra

10:00-10:30 Lukáš  SABÓ                   mpANSK   SJ a kultúra, 

10:30-11:00 Nicole STREĎÁNSKA   mpSKTA SJ a kultúra

11:00-11:30 Zuzana VRABCOVÁ      muHISL              SJ a didaktika SJ

11:30-12:10 Nina  PODMANICKÁ    muSL/k SJ, didaktika SJ a SL

12:10-12:40 PORADA + VÝSLEDKY

12:40-13:40 Miroslava ORGOŇOVÁ  DPŠ Obhajoba práce, skúška
SJ + SL

dňa 27. januára 2021 (streda)

HARMONOGRAM

čas predmet KSLaLV G217 Predmet/y

9:00- 9:10 Spoločné otvorenie

9:10-10:00 Nina  PODMANICKÁ           muSL/k Obhajoba diplomovej 
práce, Slovenská 
literatúra

10:00-10:30 Zuzana VRABCOVÁ             muHISL              Slovenská literatúra 
a didaktika slovenskej 
literatúry

10:30-11:00 Jana TEKÁČOVÁ                  muHISL Slovenská literatúra 
a didaktika slovenskej 
literatúry

11:00-11:30 Veronika Anna TIMKOVÁ    muHISL Slovenská literatúra 
a didaktika slovenskej 
literatúry

11:30-12:00 Marek HUDÁK                       mpANSK        Slovenská literatúra 
a preklad



12:00-12:30 Jana  KLIMOVÁ                   mpANSK          Slovenská literatúra 
a preklad

12:30-13:00 Nicole STREĎÁNSKA         mpSKTA Slovenská literatúra 
a preklad

13:00-13:30 Ana MAKSIMOVIC             mpRUSK Slovenská literatúra 
a preklad

13:30-14:00 PORADA A VÝSLEDKY

Pozn. k predmetu Slovenská literatúra (a didaktika slovenskej literatúry, resp. preklad): Tézy 
v rozsahu šestnásť otázok z dejín slovenskej literatúry 20. – 21. storočia uvedené na webovej 
stránke KSLLV v časti Aktuality platia pre študentov, ktorí boli v minulom akademickom 
roku 2019/2020 zapísaní v 2. ročníku magisterského stupňa štúdia, výučba ktorých v LS 
prebiehala dištančnou formou. 

Pre študentov, ktorí ukončili 2. ročník magisterského štúdia pred akademickým rokom 
2019/2020, ktorí štátnu záverečnú skúšku neabsolvovali alebo ju opakujú, platia tézy v 
rozsahu dvadsať otázok z dejín slovenskej literatúry 20. – 21. storočia uvedené na webovej 
stránke KSLLV v časti Štúdium.

Predmety štátnej skúšky

I. Obhajoba diplomovej práce (jednoodboroví aj dvojodboroví študenti) 

II. 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.

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 zodpovie 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

VI. Ústna skúška (Doplňujúce pedagogické štúdium)

Predmety záverečnej skúšky na KSJ a KSLLV: 
Predmetová didaktika: Didaktika slovenského jazyka a literatúry

Študent si ťahá jednu otázku z didaktiky slovenského jazyka a jednu otázku z didaktiky 
slovenskej literatúry. Tézy (10 otázok z didaktiky slovenského jazyka a 7 otázok z didaktiky 
slovenskej literatúry) sú uverejnené aj na webovej stránke katedier. 

Ďalšie predmety záverečnej skúšky: 
Pedagogický základ učiteľstva (Katedra pedagogiky a andragogiky)
Psychologický základ učiteľstva (Katedra psychológie)

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


