
Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie, Katedra slovenskej literatúry a literárnej 

vedy FiF UK 

Štátne záverečné magisterské skúšky 

zo slovenského jazyka a literatúry 

pre programy 

Slovenský jazyk a literatúra (jednoodborové štúdium a konverzný program) 

UAP slovenský jazyk a literatúra v kombinácii  

OPT Slovenský jazyk a kultúra v kombinácii 

a DPŠ 

 

Podľa nového Študijného a skúšobného poriadku FiF UK (VP č. 5/2020), 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_p

redpisy/vp_5_2020.pdf, sa študent/ka prihlasuje na jednotlivé predmety štátnej skúšky, nie 

na celok štátnej skúšky. 

 

TERMÍN ŠTÁTNEJ SKÚŠKY 24. august 2022 (streda) 

pre VŠETKY PREDMETY magisterských študijných programov: 

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 

a  

pre doplnkové pedagogické štúdium (DPŠ) 

HARMONOGRAM 

Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie 
 

Obhajoba diplomových prác na KSJTK bude od 13.00 v miestnosti G209 

 
Individuálna 

príprava od: 

Odpoveď 

od: 
KSJTK, komisia  (G217) Predmet/y 

9:00 9:30 Nikoleta Pavlíková SJ + met. a litveda 

9:30 10:00 Anriette Gregáňová (mpANSK) SJ a preklad 

10:00 10:30 Dominika Nádaská (muANSL) SJ a didaktika 

10:30 11:00 Lenka Vasilišinová (muGESL) SJ a didaktika 

11:40 Vyhodnotenie  

 

 



Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy 
 

Študentky žiadame, aby boli prítomné na fakulte s dostatočným časovým predstihom, 

keďže poradie a časové zaradenie sa môže zmeniť. 

 

čas KSLLV, Komisia 1 (G218) Predmet/y 

 

začiatok skúšky 

 

9:00 

Anriette Gregáňová (mpANSK) SL a preklad 

Lucia Laurincová (mpANSK) SL a preklad 

Nikola Müllerová (mpANSK) SL a preklad 

Natália Šebíková (mpANSK) SL a preklad 

Lila Kázmér (mpMASK) SL a preklad 

Nikoleta Pavlíková (moSL) Slovenská literatúra 

Solomiia Voitiuk (moSE) SE lit. v komp. pohľ. 

Emília Vargová (muSL/k) SL; Didaktika SJ a L 

Monika Beneková (DPŠre-SL) Didaktika SJ a L 

Jana Brezoňáková (DPŠre-SL) Didaktika SJ a L 

Barbara Vašková (DPŠ-FRSL) Didaktika SJ a L 

 

 

čas KSLLV, Komisia 2 (G208)  Predmet/y 

začiatok skúšky 

 

9:00 

Izabela Danielová (muANSL) SL a didaktika 

Lucia Krišová (muANSL) SL a didaktika 

Dominika Nádaská (muANSL) SL a didaktika 

Zuzana Fabianová (muBISL) SL a didaktika 

Simona Marcinčáková (muBISL) SL a didaktika 

Eunika Nagyová (muBISL) SL a didaktika 

Klaudia Kridlová (muGESL) SL a didaktika 

Lenka Vasilišinová (muGESL) SL a didaktika 

Annamária Kormančíková (muHISL) SL a didaktika 

 

Harmonogram obhajob diplomových prác na KSLLV 

 KSLLV, Komisia 1 (G218) Predmet Školiteľ/ka – oponent/ka 

14:00 – 14:30 Michaela Vilímová Obhajoba DP dr. Masaryk – doc. Garay Kročanová 

14:30 – 15:00 Dominika Nádaská Obhajoba DP dr. Masaryk – doc. Darovec 

 KSLLV, Komisia 2 (G208)   

14:30 – 15:00 Lucia Krišová Obhajoba DP doc. Kákošová – dr. Koliová 

15:00 – 15:30 Eunika Nagyová Obhajoba DP doc. Bokníková – dr. Mikšík 

 

  



Predmety štátnej skúšky  

I. Obhajoba diplomovej práce (jednoodboroví aj dvojodboroví študenti/tky)  

1. zo slovenskej literatúry: termín a harmonogram obhajob bude zverejnený na webovej 

stránke katedry najneskôr tri dni pred konaním štátnic 

2. zo slovenského jazyka: termín a harmonogram obhajob bude zverejnený na webovej stránke 

katedry najneskôr tri dni pred konaním štátnic  

II. Ústna skúška (jednoodboroví študenti/tky, 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/ka 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/ka si ťahá jednu otázku 

zo spoločného súboru 20 otázok – odpovedá buď z didaktiky jazyka, alebo z didaktiky 

literatúry. 

 

IV. Ústna skúška (študenti/tky 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/tky dvojodborového prekladateľského programu – mpSK) 

Predmety štátnej skúšky (okrem obhajoby DP):  

1. Slovenský jazyk a kultúra 

2. Slovenská literatúra a preklad 

 

Odvolať prihlášku je možné len písomnou formou (mailom) na sekretariáte KSJ a KSLLV 

(alena.honzova@uniba.sk) najneskôr do 7 pracovných dní pred konaním štátnej skúšky.  

Ak sa študent/ka z vážnych a preukázateľných dôvodov na štátnej skúške nemohol/a 

zúčastniť, ospravedlní sa písomne prostredníctvom študijného oddelenia FiF UK do 3 

pracovných dní po termíne konania štátnej skúšky. 



 

Prípadné otázky adresujte študijnej poradkyni KSJTK dr. Kristíne Piatkovej alebo študijnému 

poradcovi KSJLLV dr. Matejovi Masarykovi. 


