
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Mgr. art. Pavol Száz, PhD 

 

Dátum a miesto narodenia 1987 v Šali 

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

02.09.2013 – 24.08.2017 

Literárna veda – PhD 

Katedra maďarského jazyka a literatúry, 

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 

v Bratislave 

 

2008–2013 

Divadelná réžia a dramaturgia – Mgr. art. 

Vysoká škola múzických umení v 

Bratislave, Divadelná fakulta, Katedra réžie 

a dramaturgie 

 

2006–2009 

Herectvo – Bc.  

Vysoká škola múzických umení v 

Bratislave, Divadelná fakulta, Katedra 

herectva 

Ďalšie vzdelávanie  

 

Priebeh zamestnaní  od 01.09.2019 

Odborný asistent 

Katedra maďarského jazyka a literatúry, 

Filozofická fakulta Univerzity Komentského 

v Bratislave 

 

01.09.2018–31.08.2019 

Odborný asistent  

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej 

vedy, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 
Katedra maďarského jazyka a literatúry, 

FiF UK (od 2019) 

Teória literatúry;  Úvod do literárnej vedy;  

Dejiny literárnej vedy;  Svetová literatúra;  

Svetová literatúra 4;  Poetika a rétorika;  

Poetika jednotlivých literárnych žánrov;  

Kreatívne písanie - próza a poézia;  

Kreatívne písanie - literárna kritika, esej;  

Tvorivé písanie 1; Kapitoly z dejín súčasnej 

maďarskej literatúry;  Maďarská literatúra 

20. storočia v kontexte svetovej literatúry;  

Rétorické cvičenia; Textový seminár 2;  

Editorstvo a internetová kultúra;  

Interpretačný seminár; Základy redakčnej 

práce 



 

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej 

vedy, FSŠ, UKF (2018/2019) 

Teória drámy; Kapitoly zo súčasnej 

maďarskej literatúry; Dramatická výchova; 

Umelecký prednes literárnych diel; Dejiny 

maďarskej literatúry a kultúry 1; Maďarská 

literatúra od začiatkov po osvietenstvo; 

Dramatizácia a dramatické žánre; Maďarská 

literatúra po roku 1989; Interpretácia 

literárnych diel romantizmu;  

 

Katedra maďarského jazyka a literatúry, 

FiF UK (2013–2017) 

Rétorické cvičenia; Kreatívne písanie – 

poézia a próza; Kreatívne písanie – 

dramatické žánre; Úvod do maďarskej 

kultúry  

Odborné alebo umelecké zameranie literárna komparatistika, maďarská 

literatúra, stredoeurópske židovské 

literatúry, česká literatúra, bosniansko-

hercegovinská literatúra a kultúra, dejiny 

drámy, súčasná dráma, imagológia, 

transkulturalizmus, transtextualita, 

etnografia a literatúra  
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 

a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.) 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

Monografia: 

 

V101 Száz, Pavol [UKOFIMJ] (100%) : A 

tizedik kapu : A haszadizmus hatása a 

magyar irodalomra. - 1. vyd. - Dunajská 

Streda : OZ Kalligram, 2022. - 360 s. [print] 

Lit.: 249 zázn. ISBN 978-80-8267-004-5 

 

DAI02 Száz, Pavol [UKOFIMJ] (100%) : 

Haszid, vérző Kisjézuska : kultúraköziség 

és szövegköziség Borbély Szilárd 

műveiben. - 1. vyd. - Budapešť : Kijárat 

Kiadó, 2020. - 349 s. [print] 

Knižne vydaná dizertačná práca obhájená: 

24.8.2017. - ISBN 978-615-5160-75-2 

 

učebný text: 

 

BCI01 Száz, Pavol [UKOFIMJ] (100%) : 

Műelemzések a 20. századi világirodalom 

köréből = Analýza diel zo svetovej 

literatúry 20. storočia 1. Franz Kafka : 1 : 

Franz Kafka. - 1. vyd. - Bratislava : 

Združenie Alberta Szenci Molnára, 2021. - 



 

 

 

Bratislava,             ...................................................... 

PODPIS UCHÁDZAČA/-ČKY 

 

46 s. [3,55 AH][print] Lit.: 34 zázn. ISBN 

978-80-973425-6-2 

 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu [o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (10) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (8) 

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2) 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (2) 

[n1] Citácia v publikácii registrovaná v 

citačných indexoch (4) 

[n2] Citácia v publikácii vrátane citácie v 

publikácii registrovanej v iných databázach 

okrem citačných indexov (18) 

[n3] Recenzia a umelecká kritika v publikácii 

(8) 

Počet doktorandov 

Školených / ukončených 

- 

Kontaktná adresa pavol.szaz@uniba.sk 


