
ŠVOUČ  

24. 3. 2021 o 9.00 hod. 

https://meet.ukf.sk/SVOUC_KSJL_2021 

 

Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty 

UKF vyhlasuje katedrové kolo ŠVOUČ pre poslucháčov 

denného štúdia, a to v týchto kategóriách: 

 

1. Jazykovedná práca 

2. Literárnovedná práca 

3. Umelecký text (poézia, próza, esej, dramatický útvar) 

 

Jazykovedná práca 

Propozície 

Odovzdať možno prácu na ľubovoľnú tému (problematiku), ktorej závery sú výsledkom 

vlastného bádania a uvažovania, usmerňovaného školiteľom/školiteľkou. 

Rozsah práce: min. 5, max. 20 strán. 

Termín odovzdania prác do 19. 3. 2021 na adresu molsiak@ukf.sk 

 

Práca musí spĺňať základné kritériá odborného textu, ako sú: súpis prameňov, správna 

a presná citácia, poznámkový aparát a pod. Je potrebné odovzdať ju vytlačenú typom Times 

New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5. Na titulnom liste treba uviesť meno autora/autorky, 

študijný odbor a ročník, meno školiteľa/školiteľky a kontaktné dáta (mailová adresa, tel. číslo).  

Autor/autorka bude svoju prácu prezentovať na študentskej vedeckej konferencii na 

Katedre slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa uskutoční, ak do súťaže príde aspoň 5 

príspevkov. Termín a miesto konania konferencie bude včas oznámený.  

Ďalšie inštrukcie poskytnú súťažiacim poslucháčom/poslucháčkam školitelia.  



Všetky súťažné práce zhodnotí odborná komisia na záver konferencie a určí 1., 2. a 3. 

miesto. Víťazné práce budú odmenené. 

 

Literárnovedná práca 

Propozície 

Odovzdať možno prácu na ľubovoľnú tému (problematiku), ktorej závery sú výsledkom 

vlastného bádania a uvažovania, usmerňovaného školiteľom/školiteľkou. 

Rozsah práce: min. 5, max. 20 strán. 

Termín odovzdania prác do 19. marca 2021 na adresu svouc.lit.sekcia@gmail.com 

 

Práca musí spĺňať základné kritériá odborného textu, ako sú: súpis prameňov, správna 

a presná citácia, poznámkový aparát a pod. Je potrebné odovzdať ju vytlačenú typom Times 

New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5. Na titulnom liste treba uviesť meno autora/autorky, 

študijný odbor a ročník, meno školiteľa/školiteľky a kontaktné dáta (mailová adresa, tel. číslo).  

Autor/autorka bude svoju prácu prezentovať na študentskej vedeckej konferencii na 

Katedre slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa uskutoční, ak do súťaže príde aspoň 5 

príspevkov. Termín a miesto konania konferencie bude včas oznámený.  

Ďalšie inštrukcie poskytnú súťažiacim poslucháčom/poslucháčkam školitelia.  

Všetky súťažné práce zhodnotí odborná komisia na záver konferencie a určí 1., 2. a 3. 

miesto. Víťazné práce budú odmenené. 

 

Umelecký text 

Propozície 

Odovzdať možno prácu ľubovoľného druhu (poézia, próza, esej, dramatický útvar). Téma nie 

je určená. Súťažiť možno aj s textami viacerých druhov, t. j. do súťaže možno poslať napríklad 

básne aj poviedku. 

Rozsah textov: poézia – min. 50, max. 250 veršov (môže ísť o jednu alebo viacero básní); 

próza – min. 3 strany, max. 20 strán (do súťaže možno poslať aj viacero textov v celkovom 

max. rozsahu 20 strán); dramatický útvar – min. 5, max. 15 strán; esej – min 4 strany, max. 15 

strán. 

Termín odovzdania prác do 19. 3. 2021 na adresu svouc.lit.sekcia@gmail.com 

Práce je potrebné odovzdať vytlačené typom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 

1,5.  



Porota určí 1., 2. a 3. miesto. Víťazné práce budú odmenené. 

  

Doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.                                  Prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. 

    vedúci literárnej sekcie                               vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry 


