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prIpomÍNAmE sI

5. júl 2021
70. výročie narodenia lexikografky a prekladateľky PhDr. Márie 

Kováčovej. Študovala v r. 1969 – 1974 na Filozofickej fakulte univerzity 
Komenského v Bratislave latinský jazyk – francúzsky jazyk a v r. 1984 
– 1987 slovenský jazyk. Od r. 1989 pracovala ako odborná pracovníčka 
v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV. Venovala sa výskumu dejín 
slovenského jazyka, lexikológii a lexikografii. Ako autorka hesiel spolupra
covala na 3. až 7. zväzku Historického slovníka slovenského jazyka (1994 
– 2008) a 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (H – L, 2011). 
Zomrela 12. apríla 2010 v Bratislave.

21. júl 2021
70. výročie narodenia vojvodinskej slovakistky a vysokoškolskej peda

gogičky prof. PhDr. Anny Marićovej. Po skončení vysokoškolského štúdia 
slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte univerzity v Novom 
Sade zostala pracovať na fakulte ako asistentka predmetu slovenský jazyk na 
katedre slovenského jazyka a literatúry. Vo svojej výskumnej a pedagogickej 
činnosti sa zaoberala hlavne používaním spisovnej slovenčiny vo Vojvodine, 
dialektológiou, onomastikou a komparatívnym výskumom slovenského 
a srbského jazyka. V r. 2007 absolvovala pracovný pobyt v Jazykovednom 
ústave Ľ. Štúra SAV. Výsledkom dialektologického výskumu jej rodného ná
rečia bol okrem iných prác aj Slovník pazovského nárečia (2011). V r. 2011 
– 2016 bola členkou redakčnej rady časopisu Kultúra slova. Zomrela 23. 6. 
2016 v Novom Sade.

2. august 2021
90. výročie narodenia jazykovedca Mgr. Štefana Michalusa. Po ab

solvovaní štúdia slovenského a nemeckého jazyka na Filozofickej fakul
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te univerzity Komenského v Bratislave v r. 1956 pôsobil ako učiteľ a od 
r. 1966 až do svojej smrti pracoval v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV. 
Desať rokov (1971 – 1981) vykonával funkciu vedeckého tajomníka ústa
vu. Oblasťou výskumu Š. Michalusa sa stala slovná zásoba spisovnej slo
venčiny (lexikológia a lexikografia) aj praktické otázky jazykovej kultú
ry. Spoluautorsky sa podieľal na tvorbe Slovníka slovenského jazyka (od 
2. zv.), Krátkeho slovníka slovenského jazyka (1987) a Synonymického 
slovníka slovenčiny (1995). Počas svojho života získal viacero významných 
ocenení (podrobnejšie v medailóne na https://www.juls.savba.sk/ediela/
ks/2001/5/ks20015.html#spomienkanastefanamichalusa). Zomrel 2. 11. 
1995 v Bratislave.


