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включно), перша – словацька  
 

 

Викладач курсу доц. к.ф.н. Хода Л.Д. 
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викладачів 

lidiya.khoda@lnu.edu.ua  
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кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького, вул. Університетська, 1, к. 324 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Четвер (15.00.-16.00) 

кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького, вул. Університетська, 1, к. 324 

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Можливі також он-лайн консультації 

через Skype, ZOOM. Для погодження часу он-лайн консультацій слід 

писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://philology.lnu.edu.ua/course/iistoriya-osnovnoi-slovianskoi-

literatury-slovackoi  

Інформація про 

курс 

 

Курс «Історія основної слов’янської літератури (словацької)» 

призначений для студентів-словакістів другого року навчання 

бакалаврського рівня вищої освіти. Курс передбачає лекційні та 

практичні заняття і завершується іспитом. 

Коротка анотація 

курсу 

Цей курс охоплює три фази літератури словацького національного 

відродження. Перша фаза літературного розвитку носить назву 

просвітницький класицизм, друга фаза проходила під впливом 

класицизму і тенденцій романтизму, тому має назву класицизм і 

преромантизм. Третя фаза словацького національного відродження 

пов’язана з розвитком романтизму. Студенти знайомляться зі 

специфікою літературного розвою, який пройшла словацька 

література впродовж зазначених періодів. 

Мета та цілі курсу Мета курсу: ознайомити студентів із літературним процесом 

словацького національного відродження, а саме з розвитком трьох фаз 

(просвітницький класицизм (1780-1815 рр.), класицизм і 

преромантизм (1815-1836 рр.), романтизм (1836-1880 рр.). Цей курс 

дає студентам можливість пізнати специфіку і тенденції тих явищ, які 

відбувалися у словацькій літературі протягом зазначених фаз, а також 

ознайомитися із творчістю провідних авторів окресленого періоду. 

Цілі курсу «Історія основної слов’янської літератури (словацької)» 

полягають в тому, щоб презентувати здобутки літератури словацького 

національного відродження, а саме: 
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- висвітлити нові літературні тенденції, обумовлені історичними 

чинниками та культурними течіями; 

- розкрити специфіку розвитку трьох фаз словацького 

національного відродження; 

- визначити основні риси словацької літератури періоду 

просвітництва, класицизму, романтизму. 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна: 

1. Čúzy L. a kol. Panoráma slovenskej literatúry I. Bratislava: SPN, 

2004.  

2. Chmel R. Dejiny slovenskej literárnej kritiky. – Bratislava, 1991. 

3. K problematike slovenského romantizmu. Martin, 1973. 

4. Klátik Z. Slovenský a slovanský romantizmus (typológia epických 

druhov). Bratislava, 1977. 

5. Kochol V. Poézia štúrovcov. Bratislava, 1955. 

6. Kol. autorov. Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 

Bratislava, LIC, 2008. 

7. Mikula V. a kol. Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: 

Kaligram, 2005. 

8. Noge J. Slovenská romantická próza. Bratislava, 1969. 

9. Pišút M. a kol. Dejiny slovenskej literatúry. D.II: Literatúra 

národného obrodenia. Bratislava, 1960. 

10. Pišút M. Romantizmus v slovenskej literatúre. Bratislava, 1974. 

11. Sedlák I. Dejiny slovenskej literatúry. D. I.-II. LIC, Bratislava. 

2009. 

12. Sliacky O. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. 

Bratislava, LIC, 2009. 

13. Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia. Bratislava, Kaligram, 

2014.  

14. Šmatlák S. Dejiny slovenskej literatúry. Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

15. Šmatlák S. Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po 

súčasnosť. Br., 1988. 

16. Urbancová H. a kol. Antológia literárnovedných textov obdobia 

národného obrodenia. – Bratislava, 1982. 

17. Vojtech M. Od baroka k romantizmu. Bratislava, Univerzita 

Komenského, 2003. 

18. Vlček J. Dejiny literatúry slovenskej. Bratislava, 1953. 

19. Vlček J. Kapitoly zo slovenskej literatúry. Bratislava, 1954. 

Додаткова: 

1. Машкова А. и кол. Словацкая литература. Т.I. Москва, 1997. 

1. Словацкая новелла ХІХ–начала ХХ вв. Ленинград, 1988. 

2. Словацкая поэзия ХІХ–ХХ вв. Москва, 1964. 

2. Čúzy L. Ženské postavy ako súčasť národnej tendenčnosti próz 

Jozefa Miloslava Hurbana // Studia Academica Slovaca 46. 2017. 

S. 255-265. Режим доступу: https://zborniky.e-

slovak.sk/SAS_46_2017.pdf 

3. Hleba E. Ľudovít Kubáni a próza romantizmu. Rimavská Sobota: 

Gemerská vlastivedná spoločnosť, 1983.  

4. Hučková D. Pamiatke Jozefa Miloslava Hurbana // Studia 

Academica Slovaca 46. 2017. S. 266-277. Режим доступу: 

https://zborniky.e-slovak.sk/SAS_46_2017.pdf 

5. Linhart J. Ľudovít Štúr. Praha, 1952. 

6. Machala L. Česká a slovenská literatúra v exilu a samizdatu. 
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Olomouc, 1991. 

7. Matuška A. O literatúre. Bratislava, 1973. 

8. Rukoväť literatúry. Košice–Bratislava, 1998. 

9. Žigo P. Ján Kollár v probléme spisovného jazyka Slovákov a ich 

liturgického jazyka // Studia Academica Slovaca 31. 2002. Режим 

доступу: https://zborniky.e-slovak.sk/SAS_31_2002.pdf 

3. Encyklopedia Beliana. Slovenská akadémia vied. Режим доступу: 

https://beliana.sav.sk/heslo/klasicizmus 

4. Podrimavský M. Politik Jozef Miloslav Hurban (1817-1888) // 

Studia Academica Slovaca 36. 2007. S. 397-410. Режим доступу: 

https://zborniky.e-slovak.sk/SAS_36_2007.o.pdf 

5. Vojtech M. Dva pohľady do dejín slovenskej poézie prvej polovice 

19.storočia (Venované 170. výročiu úmrtia Bohuslava Tablica a 

150. výročiu úmrtia Jána Kollára) // Studia Academica Slovaca 31. 

2002. Режим доступу: https://zborniky.e-

slovak.sk/SAS_31_2002.pdf 

Інтернет-джерела 

http://zlatyfond.sme.sk/ 

https://zborniky.e-slovak.sk/ 

 

Тривалість курсу Один семестр  

Обсяг курсу Загальний обсяг 60 годин, у т. ч. 32 годин лекційних, 16 годин 

практичних занять і 12 години самостійної роботи. Кількість кредитів 

ЄКТС – 2.  

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати:  

- періодизацію словацького літературного процесу загалом та  

періодизацію словацького національного відродження – часові 

рамки літератури трьох фаз розвитку;  

- літературознавчу термінологію; 

- життєвий і творчий шлях чільних представників літератури 

словацького національного відродження; 

- тематику і проблематику творів словацьких письменників 

зазначених періодів. 

 вміти:  
- вміти визначати періоди словацького літературного процесу 

(зокрема, словацького національного відродження);  

- орієнтуватися в суспільно-історичних обставинах, у яких 

зародилася література зазначеної епохи;  

- аналізувати літературні явища та художні твори, вписувати їх у 

відповідний контекст; 

- реферувати подану інформацію словацькою мовою; 

- моделювати власні висловлювання в усній та писемній формах; 

- ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та 

електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати; 

- організовувати процес свого навчання й самоосвіти; 

- розуміти основні проблеми літературознавства та підходи до їх 

розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних 

підходів; 

- мати навички управління комплексними діями  або проектами 

при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в 

галузі обраної філологічної спеціалізації та нести 
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відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних 

умовах;  

- мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології. 

Ключові слова Література словацького національного відродження, три фази 

літературного розвитку (просвітництво, класицизм, преромантизм, 

романтизм), кодифікована літературна словацька мова 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит  

Пререквізити Курс «Історія основної слов’янської літератури (словацької)»: давня 

література  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: 

розповідь, пояснення, відео перегляд матеріалів, бесіда, демонстрація, 

інформаційно-ілюстративний метод, дискусія, методи стимулювання і 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності, метод проблемного 

викладу, метод аналізу та спостереження, методи контролю і 

самоконтролю (усне опитування, робота з робочими листками, 

письмовий контроль: тестові завдання). 

 

 

 

 

 

Необхідне 

обладнання 

Комп’ютер, проектор 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Підсумковий контроль передбачений у формі іспиту. Іспит 

оцінюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів – 

100. Оцінка за іспит складається із 50 балів поточної успішності і 50 

балів за складання іспиту.  

Бали за поточну успішність нараховуються так (подано 

максимальну кількість балів, яку може набрати студент): 

• практичні/самостійні тощо: 24 % семестрової оцінки; на кожному 

занятті усна відповідь (коли студент володіє глибокими знаннями, 

міцно засвоїв теоретичний матеріал, використовує його при аналізі 

практичного матеріалу: аналізує літературні явища та художні твори, 

демонструє високий рівень знань) оцінюється у 3 бали; максимальна 

кількість балів за 8 практичних занять – 24; 

• письмові контрольні роботи (два модулі) 26 % семестрової оцінки 

(модуль 1 охоплює період просвітницького класицизму, класицизму і 

преромантизму (максимальна кількість балів – 16; модуль 2 охоплює 

період романтизму (максимальна кількість балів – 10): максимальна 

кількість балів – 26.  

Бали за іспит нараховуються так (подано максимальну 

кількість балів, яку може набрати студент):  

 письмова частина – 20 балів 

 усна частина – 30 балів (2 питання – по 15 балів) 

Іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 

50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 



втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному оцінюванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях і активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом або іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання 

тощо. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Питання до 

екзамену. 

1. Slovenské národné obrodenie, historické okolnosti vzniku. 

Osvietenstvo a klasicizmus v slovenskej literatúre. 

2. Klasicizmus v slovenskej literatúre: estetické východiská, 

osvietenstvo ako ideová báza klasicizmu, žánrová štruktúra. 

3. Charakteristika slovenskej klasicistickej poézie, prózy, drámy.  

4. Jozef Ignác Bajza. Život a tvorba (René mládenca príhody 

a skúsenosti). 

5. Anton Bernolák. Život a tvorba. Jazyková otázka. 

6. Juraj Fándly. Život a tvorba (Dúverná zmlúva mezi mňíchom a 

ďiáblom...).  

7. Život a tvorba Juraja Palkoviča a  Bohuslava Tablica.  

8. Pavol Jozef Šafárik. Tatranská múza s lýrou slovanskou. 

9. Život a tvorba Jána Kollára (Slávy dcéra). Ivan Franko 

o Kollárovi. Koncepcia slovanskej vzájomnosti. 

10. Ján Hollý – život a tvorba (Svatopluk). 

11. Genéza slovenského preromantizmu. Žánrová štruktúra 

preromantickej literatúry. 

12. Ján Chalupka – život a tvorba (Kocúrkovo).  

13. Karol Kúzmany – život a tvorba (Běla, O kráse, Ladislav). 

14. Charakteristika romantickej literatúry. Zrenie a dozrievanie 

romantizmu (1843–1860). Hlavní predstavitelia. 

15. Život a tvorba Ľudovíta Štúra. Význam prozaických diel Náuka reči 

slovenskej a Nárečia slovenskuo alebo potreba písania v tomto 

nárečí. Štúrovská kodifikácia spisovnej slovenčiny.  

16. Lyrické básne Ľudovíta Štúra (Dumky večerní). 

17. Andrej Sládkovič. Život a tvorba (Marína, Detvan, 

Svätomartiniáda). 

18. Láska k žene a k vlasti v tvorbe Andreja Sládkoviča. 



19. Slovenská romantická poézia: všeobecná charakteristika, žánrová 

štruktúra, základné tendencie v romantickej poézii (Jankj Kráľ, 

Janko Matúška). 

20. Krátka veršovaná epika Sama Chalupku (Spevy). 

21. Téma Ukrajiny v tvorbe Jána Botta a Bohuša Nosáka Nezabudova. 

22. Jánošíkovská tematika v dielach slovenských romantických 

spisovateľov. 

23. Balada a jej modifikácia v dielach slovenských romantických 

autorov. Balady Janka Kráľa a Jána Botta. 

24. Slovenská romantická próza: všeobecná charakteristika, žánrová 

štruktúra, prehľad autorov a diel, literárna tvorba Jozefa Miloslava 

Hurbana, Jána Kalinčiaka.  

25. Doznievanie slovenského romantizmu (1860–1880). Život a tvorba 

Ľudovíta Kúbaniho. 

26.  Slovenská romantická próza. Život a tvorba Jonáša Záborského 

(Dva dni v Chujave). 

27. Dramatická tvorba v období slovenského romantizmu 

(Jonáš Záborský, Ján Palárik).  

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



 

СХЕМА КУРСУ 

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література  Завдання, 12 год 

 

Термін 

виконання 

 Змістовий модуль 1. 

Slovenská literatúra národného obrodenia. Obdobie osvietenského klasicizmu na Slovensku (1780–1815) Slovenský literárny klasicizmus 

a preromantizmus 

 

1 т. 

2 год. 

 

Slovenské národné obrodenie. Osvietenstvo 

a klasicizmus v slovenskej literatúre. Definícia 

pojmu klasicizmus. Charakter osvietenstva. 

Oživenie cyrilo-metodskej tradície. Dekrét Jozefa 

II. Orientácia na kodifikáciu spisovnej slovenčiny.  

 

Jozef Ignác Bajza. René mláďenca príhody 

a skusenosti, Anti-Fandly, Veselé príbehy a výroky. 

 

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

Sedlák I. Dejiny 

slovenskej literatúry. D. 

I.-II. LIC, Bratislava. 

2009. 

http://zlatyfond.sme.sk/ 

 

Literatúra národného obrodenia. 

Osvietenstvo a klasicizmus 

v slovenskej literatúre. Jozef 

Ignác Bajza. René mládenca 

príhody a skúsenosti, Veselé 

príbehy a výroky. 

1 год. 

2 т. 

2 т. 

1 год. 

 

Literatúra národného obrodenia. Osvietenstvo a 

klasicizmus v slovenskej literatúre. Jozef Ignác 

Bajza. René mládenca príhody a skúsenosti, Veselé 

príbehy a výroky. 

 

Практичне    

2 т. 

2 год. 

 

Anton Bernolák. Filologicko-kritická rozpráva 

o slovenských písmenách, Slovenská gramatika, 

Etymológia slovenských slov, Slovár... 

Juraj Fándly. Dúverná zmlúva mezi mňíchom a 

ďiáblom..., Piľní domajší a poľní hospodár, Krátke 

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

Anton Bernolák. Filologicko-

kritická rozpráva o slovenských 

písmenách, Slovenská gramatika, 

Etymológia slovenských slov, 

Slovár... 

4 т. 

http://zlatyfond.sme.sk/


dejiny slovenského národa. 

 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

http://zlatyfond.sme.sk/ 

 

Juraj Fándly. Dúverná zmlúva 

mezi mňíchom a ďiáblom... 

1 год. 

3 т. 

2 год. 

 

Nové ideovo-estetické impulzy v literárnom 

procese v 1800–1818. Formovanie školskej 

osvietenskej literatúry pre deti a mládež. 

Juraj Palkovič (bratislavský). Dva buchy a tri 

šuchy, Muza ze slovenských hor. Bohuslav Tablic. 

Poezye. Paměti česko-slovenských básnířův aneb 

veršovcův. Pavol Jozef Šafárik. Život a tvorba. 

Tatranská múza s lýrou slovanskou. 

 

 

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

http://zlatyfond.sme.sk/ 

 

Pavol Jozef Šafárik. Život 

a tvorba. Tatranská múza s lýrou 

slovanskou. 

0,5 год. 

6 т. 

4 т.  

1 год. 

 

Anton Bernolák. Život a tvorba. 

Juraj Fándly. Dúverná zmlúva mezi mňíchom a 

ďiáblom... 

 

Практичне    

4 т. 

2 год. 

 

Vyvrcholenie klasicizmu v tvorbe Jána Kollára 

a Jána Hollého (1818–1836). Ján Kollár. Slávy 

dcéra. 

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

http://zlatyfond.sme.sk/ 

 

Ján Kollár. Slávy dcéra. 

0,5 год. 

6 т. 

5 т. 

2 год. 

 

Ján Hollý. Svatopluk, Cirillo-Metodiada, Sláv. 

 

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

Ján Hollý. Svatopluk, Cirillo-

Metodiada, Sláv. 

1 год. 

6 т. 

http://zlatyfond.sme.sk/
http://zlatyfond.sme.sk/
http://zlatyfond.sme.sk/


http://zlatyfond.sme.sk/ 

 

6 т. 

1 год. 

 

Pavol Jozef Šafárik. Tatranská muza s lyrou 

slovanskou. 

Ján Kollár. Slávy dcéra. Ján Hollý. Svatopluk, 

Cirillo-Metodiada, Sláv. 

 

Практичне  

 

  

6 т. 

2 год. 

 

Preromantizmus v slovenskej literatúre.  

Začiatky romantizmu (Preromantizmus) (1836–

1843). Ján Chalupka. Kocúrkovo aneb: jen 

abychom se v hanbě nezůstali, Všechno naopak, 

aneb: Tesnošilova Anička se žení a Honzík se 

vydáva. Karol Kuzmány. Běla, O kráse, Ladislav. 

 

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

http://zlatyfond.sme.sk/ 

 

Preromantizmus v slovenskej 

literatúre  

1 год. 

8 т. 

7 т. 

2 год. 

 

Slovenský literárny romantizmus. Historické 

okolnosti vzniku. Vývinové fázy a charakter 

slovenskej romantickej literatúry. 

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

Sondy do slovenskej 

literatúry 19. storočia. 

Bratislava, Kaligram, 

2014.  

Sedlák I. Dejiny 

slovenskej literatúry. D. 

I.-II. LIC, Bratislava. 

2009. 

http://zlatyfond.sme.sk/ 

 

Romantizmus v slovenskej 

literatúre. 

0,5 год. 

8 т. 

8 т. Preromantizmus v slovenskej literatúre. Život Практичне    

http://zlatyfond.sme.sk/
http://zlatyfond.sme.sk/
http://zlatyfond.sme.sk/


1 год. 

 

a tvorba:  Ján Chalupka, Karol Kuzmány.  

Модуль 1. 

 Змістовий модуль 2. 

Zrenie a dozrievanie romantizmu v slovenskej literatúre (1843-1880) 

8 т. 

2 год. 

 

Zrenie a dozrievanie romantizmu (1843–1860). 

Štúrovská kodifikácia spisovnej slovenčiny. Poézia. 

Život a tvorba Ľudovíta Štúra. Dumky večerní. 

Význam prozaických diel Náuka reči slovenskej a 

Nárečia slovenskuo alebo potreba písania v tomto 

nárečí.  

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

Pišút M. Romantizmus v 

slovenskej literatúre. 

Bratislava, 1974. 

http://zlatyfond.sme.sk/ 

 

Romantizmus v slovenskej 

literatúre. Život a tvorba 

Ľudovíta Štúra. Štúrovská 

kodifikácia spisovnej slovenčiny.  

0,5 год. 

10 т. 

9 т. 

2 год. 

 

Andrej Sládkovič: život a dielo. Marína, Detvan, 

Svätomartiniáda. 

 

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

http://zlatyfond.sme.sk/ 

 

Andrej Sládkovič. Marina, 

Detvan, Svätomartiniáda. 

1 год. 

10 т. 

10 т. 

1 год. 

 

Romantizmus v slovenskej literatúre. Život a tvorba 

Ľudovíta Štúra. Štúrovská kodifikácia spisovnej 

slovenčiny. Andrej Sládkovič. Marína, Detvan, 

Svätomartiniáda. 

 

Практичне  

 

  

10 т. 

2 год. 

 

Janko Kráľ. Poézie Duma dvoch bratov, Zabitý. 

Balady Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Pán 

v tŕní, Zverbovaný, Kríž a čiapka, Skamenelý. Epos 

Výlomky z Jánošíka, Romantická poviedka Syn 

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Balady Janka Kráľa 

1 год. 

12 т. 

http://zlatyfond.sme.sk/
http://zlatyfond.sme.sk/


pustiny. 

Samo Chalupka. Spevy. 

 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

http://zlatyfond.sme.sk/ 

 

11 т.  

2 год. 

 

Ján Botto. Prvotiny Poklad Tatier, Obraz 

Slovenska, Dva hroby. „Romanca“ Smrť 

Janošíkova. Balady Žltá ľalia, Margita a Besná. 

Báseň Ohlas ukrajinskej dumky. 

Janko Matúška. Púchovská skála, Kozia skala, Nad 

Tatrou sa blýska. 

Bohuš Nosák Nezabudov. Listy z neznámej zeme 

k L..., Laborec. 

 

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

http://zlatyfond.sme.sk/ 

 

Balady Jána Botta. Bohuš Nosák 

Nezabudov. Listy z neznámej 

zeme k L..., Laborec. 

1 год. 

12 т. 

12 т. 

1 год. 

 

Balady Janka Kráľa a Jána Botta. Bohuš Nosák 

Nezabudov. Listy z neznámej zeme k L..., Laborec. 

 

Практичне  

 

  

12 т. 

2 год. 

 

Próza. Život a tvorba Jozefa Miloslava Hurbana. 

Olejkár, Od Silvestra do Troch kráľov, Gottšalk. 

 

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

http://zlatyfond.sme.sk/ 

 

Život a tvorba Jozefa Miloslava 

Hurbana. Olejkár. 

0,5 год. 

14 т. 

13 т. 

2 год. 

 

Život a tvorba Jána Kalinčiaka. Bozkovci, Milkov 

hrob, Bratova ruka, Púť lásky, Mládenec slovenský, 

Knieža liptovské; Reštavrácia. 

 

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

Hučková D. Pamiatke 

Život a tvorba Jána Kalinčiaka. 

0,5 год. 

14 т. 

http://zlatyfond.sme.sk/
http://zlatyfond.sme.sk/
http://zlatyfond.sme.sk/


Jozefa Miloslava 

Hurbana // Studia 

Academica Slovaca 46. 

2017. S. 266-277. Режим 

доступу: 

https://zborniky.e-

slovak.sk/SAS_46_2017.

pdf 

 

14 т. 

1 год. 

 

Život a tvorba Jozefa Miloslava Hurbana. Olejkár.  

Ján Kalinčiak. Reštavrácia. 

Практичне    

14 т. 

2 год. 

 

Doznievanie romantizmu (1860–1880). 

Próza. Ľudovít Kúbani. Valgatha. Jonáš Záborský. 

Dva dni v Chujave. 

 

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

http://zlatyfond.sme.sk/ 

 

Próza. Jonáš Záborský. Dva dni 

v Chujave. 

1 год. 

16 т. 

15 т. 

2 год. 

 

Dramatická tvorba. Jonáš Záborský. Básne 

dramatické, Lžedimitriády, Divadelné hry (tri 

tematické celky). Fráška Jánošíkova večera. 

Veselohra Najdúch. Ján Palárik. Inkognito, Drotár. 

 

Лекція Šmatlák S. Dejiny 

slovenskej literatúry. 

Zv.I-II. Bratislava, 1997-

1999. 

Čúzy L. a kol. Panoráma 

slovenskej literatúry I. 

Bratislava: SPN, 2004.  

http://zlatyfond.sme.sk/ 

 

Dramatická tvorba v slovenskom 

romantizme. 

1 год. 

16 т. 

16 т. 

1 год. 

 

Próza. Jonáš Záborský. Dva dni v Chujave.  

Dramatická tvorba v slovenskom romantizme.  

Практичне    

16 т. Модуль 2.     

https://zborniky.e-slovak.sk/SAS_46_2017.pdf
https://zborniky.e-slovak.sk/SAS_46_2017.pdf
https://zborniky.e-slovak.sk/SAS_46_2017.pdf
http://zlatyfond.sme.sk/
http://zlatyfond.sme.sk/


 


