
 

 

 

Katedra slovenského jazyka  

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy 
 

HARMONOGRAM  

 

Štátne záverečné magisterské skúšky  

zo slovenského jazyka a literatúry v termíne 

 

26. januára 2022 (streda) 
 

pre študijné programy: 

Slovenský jazyk a literatúra (jednoodborové štúdium) 

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii  

Prekladateľstvo a tlmočníctvo – slovenský jazyk a kultúra 

 

KONTROLA PRIPOJENIA 

Žiadame študentky a študentov, aby v pondelok 24. januára o 10.00 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 každú študentku a študenta budeme kontaktovať prostredníctvom MS Teams.  

 

UPOZORNENIE 

 

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

Na začiatku svojho určeného času sa študentka/študent pripojí ku schôdzi, na konci svojej 

odpovede sa odpojí zo schôdze. 

Študentka/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.   

Študentka/Študent bude odpovedať na otázku/tézu zo zoznamu zverejneného na webovej 

stránke oboch katedier, ktorú vyberie náhodný generátor. Študentka/Študent odpovedá bez 

prípravy, teda nebude mať zvlášť vyhradený čas na prípravu odpovede. Odpoveď bude 

obsahovať súvislý prehovor študentky/študenta a rozhovor s komisiou. Každá 

študentka/študent musí byť pripravená hlavne na interakciu.  

Výsledky štátnej skúšky budú vyhlásené v čase uvedenom v harmonograme. 

V prípade absentujúceho zaradenia do zoznamu alebo iných zmien prosím kontaktujte 

študijného poradcu KSLLV Mgr. Mateja Masaryka, PhD. alebo študijnú poradkyňu KSJ Mgr. 

Kristínu Piatkovú, PhD. 

 

 



 

 

Otvorenie: 8.50 

 

čas KSJ   Predmet/y 

9.00 – 9.30 Jana BARÁTOVÁ   mpRUSK SJ a kultúra 

9.30 – 10.00 Ivana ROHÁČOVÁ   mpRUSK SJ a kultúra 

10.00 – 10.20 PORADA + VÝSLEDKY  

 

 

čas KSLLV   Predmet/y 

9.30 – 10.00 Šimon KOTVAS   mpANSK SL a preklad 

10.00 – 10.30 Jana BARÁTOVÁ   mpRUSK SL a preklad 

10.30 – 10.50 PORADA + VÝSLEDKY  

 

 

 

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. 

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) 


