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 Anna Ramšáková sa narodila v r. 1977 v Čadci. Základnú školu navštevovala 

a ukončila v rodnej obci Skalité (1992). Stredoškolské odborné vzdelanie ukončila s maturitou 

na Obchodnej akadémii v Čadci (1996). Vyštudovala filozofiu a slovenský jazyk v odbore 

učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave (2005, Mgr.) a obhájila diplomovú prácu Dialekt v obci Skalité. 

V r. 2007 nastúpila do Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV ako interná doktorandka, 

kde v r. 2010 obhájila dizertačnú prácu Opis zvukovej a tvaroslovnej roviny pomedzných 

hornokysuckých a kysuckých goralských nárečí (PhD.) a ako vedecká pracovníčka 

dialektologického oddelenia zostala pracovať. Od r. 2018 je pracovníčkou oddelenia dejín 

slovenčiny, onomastiky a etymológie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.                                                                                                                           

 V r. 2009 – 2013 bola tajomníčkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri 

Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. V r. 2011 – 2012 bola členkou 

Organizačného výboru celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád 

slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.                                                                                      

 V r. 2011 získala Cenu prezidenta Slovenskej republiky za príspevok k vedeckému 

poznaniu a k rozvoju vedy na Slovensku v oblasti filologických vied.                                               

 V. r. 2020 jej vyšla nárečová monografia Nárečia horných Kysúc v okrese Čadca.                                            

 Venuje sa dialektológii a onomastike.                                                                              

Študijné pobyty:                                                                                                                         

jún 2014 Ochrid (Macedónsko), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Skopje                                                                                                   

august 2010 Cottbus (Nemecko), Srbské gymnázium a Srbský inštitút v Cottbuse                                       

letný semester akademického r. 2003/2004 Krakov (Poľsko), Inštitút histórie poľského jazyka 

Jagelovskej univerzity v Krakove 

Členstvo v grantoch:                                                                                                                   

od r. 2020 VEGA č. 2/0019/20 Lexika slovenských terénnych názvov  

2019 – 2020 VEGA č. 2/0021/17 Výskum lexiky slovenských terénnych názvov                         

2011 – 2015 VEGA č. 2/0076/08, VEGA č. 2/0163/11, VEGA č. 2/0104/14 Slovanský 

jazykový atlas                                                                                                                                   

2010 – 2016 VEGA č. 22/0028/08, VEGA č. 2/0103/11, VEGA č. 2/0105/14 Slovník 

slovenských nárečí 
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