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Vzdelanie a akademický rast: 

 2015: akademický titul doktor filozofie (PhDr.), Filozofická fakulta Prešovskej 

univerzity v Prešove,  študijný odbor 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra 

 1992 – 1999: 2. vysokoškolské štúdium (externé magisterské), Filozofická fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra, diplomová 

práca Aspekty lexikálno-sémantickej spájateľnosti slov  

 1991: vedecký kvalifikačný stupeň II.a – samostatná vedecká pracovníčka, Slovenská 

akadémia vied, Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov 

 1985: vedecká hodnosť kandidáta filologických vied (CSc.), Vedecké kolégium 

Slovenskej akadémie vied pre jazykovedu a vedy o literatúre, umení a národopise, 

dizertačná práca Metodologické východiská skúmania čiastkových systémov v slovnej 

zásobe (školiteľka Doc. PhDr. Ella Sekaninová, DrSc.) 

 1980 – 1983: interná vedecká ašpirantúra v odbore 73-05-9 jazykoveda konkrétnych 

jazykových skupín (rusistika), Slovenská akadémia vied v Bratislave,  Jazykovedný 

ústav Ľ. Štúra  

 1970 – 1975: 1. vysokoškolské štúdium, Filologická fakulta Leningradskej 

(Petrohradská) univerzita, odbor ruský jazyk a literatúra, kvalifikácia: filológ-rusista 

s pedagogickou spôsobilosťou a štátnou skúškou z anglického jazyka; diplomová 

práca Sémanticko-syntaktická charakteristika deverbatív na -o v súčasnom ruskom 

spisovnom jazyku 

 

Priebeh zamestnaní: 

 9/1975 - 09/1977 Stredná ekonomická škola v Bratislave –  učiteľka ruštiny (obchodná 

a technická ruština) 

 10/1977 – 10/1979  Slovenské výskumné a vývojové centrum urbanizmu 

a architektúry v Bratislave  –  samostatná referentka odboru zahraničných vzťahov  

 11/1980 –  doteraz Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v. v. 

i., Bratislava:  

interná vedecká ašpirantka (1980 – 1983), vedecká asistentka (1984 – 1985), vedecká 

pracovníčka (1985 – 1990),  samostatná vedecká pracovníčka (od roku 1991); 

pozície: 1988 – 1991 vedúca oddelenia slovanských jazykov, 1996 – 2002  vedúca 

oddelenia jazykových dát, 2005 – 2012 vedúca oddelenia súčasnej lexikológie a 

lexikografie  

 

Vedeckovýskumné zameranie: 

 jednojazyčná aj viacjazyčná lexikografia, lexikológia, korpusová lingvistika, 

morfológia  

mailto:alexandra.jarosova@juls.savba.sk


Rozvoj odborných zručností 

 International Course of Lexicography, University of Exeter (1991) 

 Mathesiovské dni – Kurz lingvistiky a semiotiky,  Karlova univerzita, Praha (1995) 

 Študijný pobyt na Kodanskej univerzite v oblasti lexikografie a  jazykových 

technológií (apríl 1998) 

 Študijný pobyt v oblasti terminologickej práce, Európska centrálna banka, Frankfurt 

(júl – december 2003) 

 LEXICOM – Annual Workshop on Lexical Computing and the Lexicography Master 

Class, Masarykova univerzita, Brno (2005) 

 

Členstvo v komisiách a redakčných radách: 

 členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV, v. v. i (od r. 1986; od r.  

1998 členka výkonného výboru spoločnosti) 

 členka Európskej asociácie lexikografov – EURALEX (1991 – 2002) 

 členka Vedeckej rady JÚĽŠ SAV, v. v. i. (od r. 1995) 

 členka Komisie pre obhajobu kandidátskych dizertačných prác v odbore slavistika 

(1995 – 2001) 

 členka Rady vedcov SAV (1995 – 2001) 

 členka Komisie Ministerstva kultúry SR pre približovanie Slovenska k Európskej únii 

(1995 – 1996) 

 členka výboru Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry (1999 – 2003) 

 členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (1999 – 2003) 

 členka redakčnej rady Jazykovedného časopisu (od r. 2002) 

 členka komisie Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej 

akadémie vied – VEGA (2002 – 2008) 

 členka Lexikologicko-lexikografickej komisie  pri Medzinárodnom komitéte slavistov 

(od r. 2003) 

 členka Kodifikačnej komisie JÚĽŠ SAV, v. v. i. (2006 – 2020) 

 členka riadiaceho výboru Slovenskej terminologickej spoločnosti (od r. 2007) 

 členka Atestačnej komisie JÚĽŠ SAV, v. v. i. (od r. 2006) 

 predsedníčka Kodifikačnej a pravopisnej komisie JÚĽŠ SAV, v. v. i. (od r. 2020) 

 členka spoločnej Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore slovenský 

jazyk na Filozofickej fakulte UK  (od 2020) 

 členka komisie na návrh a tvorbu študijného programu Slovenský jazyk a literatúra 

(od 2020) 

 

Účasť v štátnych výskumných projektoch a grantoch (výber najdôležitejších):  

  

 Veľký slovensko-ruský slovník – 4. zväzok (1990) 

 Typ a číslo úlohy: Čiastková úloha štátneho plánu základného výskumu Konfrontačný 

výskum slovenčiny s inými jazykmi, najmä s ruštinou  IX – 8 – 8/06 

Dĺžka trvania: úloha celkom 1986 – 1990; 4. zväzok 1988 – 1990 

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. A. Jarošová, CSc. 

 

 Veľký slovensko-ruský slovník – 5. zväzok (1993), 6 zväzok  (1995).  

Typ úlohy: GAV (Grantová agentúra pre SAV a vysoké školy)  



Dĺžka trvania: 1991 – 1993; 1994 

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. J. Benkovičová, CSc. 

 

 Budovanie korpusu textov a bázy dát slovenského jazyka 

Typ a číslo úlohy: GAV 113/91  

Dĺžka trvania: 1991 – 1993 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. V. Benko, PhD. 

Prínos úlohy: Budovanie  teoretických východísk a zhromaždenie textového archívu 

pre budúci korpus slovenských textov.  

Výstupy projektu (len dostupné na www): 

BENKO, Vladimír: (Neskorá) počítačová podpora lexikografického projektu : slovník 

slovenských nárečí. In: Zápisník slovenského jazykovedca, 1992, roč. 11, s. 25 – 26. 

https://www.juls.savba.sk/ediela/zsj/1992/zap1992.pdf 

 

JAROŠOVÁ, Alexandra: Korpus textov slovenského jazyka. In: Slovenská reč, 1993, 

roč. 58, č. 2, s. 89 – 95. 

https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/1993/2/sr1993-2-lq.pdf 

 

 Korpus slovenského jazyka. II etapa 

Typ a číslo úlohy: VEGA 2/4048/98 (Vedecká grantová agentúra ministerstva školstva  a SAV) 

Dĺžka trvania: 1997 – 1999 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. V. Benko, PhD. 

Prínos úlohy: Vybudovanie interného textového korpusu pre potreby Slovníka 

súčasného slovenského jazyka a iných jazykových príručiek, testovanie teoretických 

východísk a korpusových programov (manažérov). 

Výstupy projektu okrem interného ústavného korpusu (len dostupné na www): 

BENKO, Vladimír: Korpus textov slovenského jazyka – súčasný stav a budúcnosť. In: 

Sociolinguistica Slovaca 3. Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. 

Zost. S. Ondrejovič. 1. vyd. - Bratislava: Veda 1997, s. 297 – 303. 

https://www.juls.savba.sk/ediela/sociolinguistica_slovaca/1997/3/sls3.pdf 

JAROŠOVÁ, Alexandra: Lexikografia a počítače – slovenský variant. In: 

Sociolinguistica Slovaca 3. Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. 

Bratislava: Veda 1997, s. 304 – 311. 

https://www.juls.savba.sk/ediela/sociolinguistica_slovaca/1997/3/sls3.pdf 

JAROŠOVÁ, Alexandra: Problém vyčleňovania ustálených lexikalizovaných spojení 

pomocou štatistických nástrojov. In: Jazykovedný časopis, 1999, roč. 50, č. 2, s. 94 –

100.  

https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/1999/2/jc1999_2.pdf 

 

 

 TELRI  – Trans-European Language Resources Infrastructure  (Transeurópska 

infraštruktúra jazykových zdrojov)  

Typ a číslo úlohy: Program COPERNICUS Concerted Action 1202 

Dĺžka trvania: 1995 – 1997 

https://www.juls.savba.sk/ediela/zsj/1992/zap1992.pdf
https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/1993/2/sr1993-2-lq.pdf
https://www.juls.savba.sk/ediela/sociolinguistica_slovaca/1997/3/sls3.pdf
https://www.juls.savba.sk/ediela/sociolinguistica_slovaca/1997/3/sls3.pdf
https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/1999/2/jc1999_2.pdf


Zodpovedný riešiteľ, pracovisko: prof. Wolfgang Teubert, Institut für Deutsche 

Sprache, R5, 6-13, 68016 Mannheim, Nemecko 

Financujúca organizácia:  Európska komisia, DG XIII-A-6, Brusel 

Prínos úlohy: Získanie informačných materiálov a programového vybavenia z oblasti 

počítačovej lingvistiky. Usporiadanie 3 medzinárodných seminárov o jazykových 

zdrojoch a vydanie zborníkov príspevkov. Vybudovanie prvej etapy medzinárodnej 

siete jazykových zdrojov. 

Spolupracujúce inštitúcie: 26 organizácií z krajín strednej a východnej Európy a 

Spoločenstva nezávislých štátov. 

Finančná podpora Európskej komisie spočívala pri tomto type projektov (concerted 

action) v poskytnutí prostriedkov na tzv. mobilitu riešiteľov a podporu pri 

organizovaní seminárov. 

Výstup projektu:  

Informačné bulletiny TELRI. Trans-European Language Resources 

Infrastructure. Copernicus Program. Newsletter 1 – 7. Prague: Charles 

University 1995 – 1997 (s príspevkami spoluriešiteľov) 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED426587.pdf 

 

Zborníky z konferencií: 

TELRI – Trans-European Language Resources Infrastructure: proceedings of 

the First European Seminar "Langua ge Resources for Language Technology". 

Tihany, Hungary September 15 and 16, 1995. Eds: Gábor Kiss –Júlia Pajzs – 

Heike Rettig. Tihany: Trans-European Language Resources Infrastructure 

1995. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED413738.pdf 

 

TELRI – Trans-European Language Resources Infrastructure: proceedings of 

the second European seminar "Language applications for a multilingual 

Europe". Kaunas, Lithuania, April 17 – 20, 1997. Eds: Rūta Marcinkevičienė – 

Norbert Volz.  Mannheim: TELRI Association – Kaunas: VDU 1997. 

 

Proceedings of the third European seminar "Translation equivalence", 

Montecatini Terme, Italy, October 16 – 18, 1997. Eds: Wolfgang Teubert – 

Elena Tognini-Bonelli – Norbert Volz. Mannheim: The TELRI Association – 

Birmingham: Tuscan Word Centre 1998. 

 

 

 TELRI II – Trans-European Language Resources Infrastructure II (Transeurópska 

infraštruktúra jazykových zdrojov)   

Typ a číslo  úlohy: Program INCO-COPERNICUS Concerted Action PL97-7085; 

ISVVP 51-98-9205/1999  

Dĺžka trvania: 1999 – 2001 

Zodpovedný riešiteľ, pracovisko: prof. Wolfgang Teubert, Institut für Deutsche 

Sprache, R5, 6-13, 68016 Mannheim, Nemecko 

Financujúca organizácia: Európska komisia, DG XIII-E5,  Luxemburg 

Prínosy úlohy: Analýza a vzájomná výmena jazykových zdrojov a programových 

nástrojov na spracovanie textu. Vytvorenie fungujúcej infraštruktúry inštitúcií 

zaoberajúcich sa tvorbou jazykových zdrojov. Vytvorenie a údržba siete 

zdokumentovaných zdrojov TRACTOR s používateľským rozhraním. Usporiadanie 

troch  celoeurópskych seminárov o jazykových technológiách. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED426587.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED413738.pdf


Výstup projektu: 

Informačné bulletiny TELRI. Trans-European Language Resources 

Infrastructure. Copernicus Program. Newsletter 8 – 9.  Prague: Charles 

University 1999 (s príspevkami spoluriešiteľov). 

http://telri.nytud.hu/telri2/newsletter/index.html 

 

Slovenský výstup projektu: 

Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní. Ed. A. Jarošová. Bratislava: 

Veda 2001.  

https://korpus.sk/files/zbornik/sacvps.pdf 

 

 

 Dictionary and Glossary of Social Protection Terms (Terminologický slovník a viacjazyčný 

glosár z oblasti sociálnej ochrany) 

Typ a číslo úlohy: Consenzus Programme ZZ-9710-0028 

Dĺžka trvania: 1999 

Zodpovedný riešiteľ, pracovisko: Dr. B. Veghte, EPOS Health Consultants, 

Hindenburgring 18, 61348 Bad Homburg, Nemecko 

Financujúca organizácia: Európska komisia, Program Phare 

Prínos úlohy: Vytvorenie terminologického slovníka a databázy z oblasti sociálneho a 

zdravotného zabezpečenia v spolupráci s Výskumným ústavom práce a sociálnych 

vecí. 

Výstup  projektu: 

Dictionary of Social Protection Terms. Slovakian – English. English – Slovakian. 

(Paralelný slov. názov.) Red. B. Veghte et al. 1. vyd. European Commission 2000.  

 

Glossary of Social Protection Terms. English – Bulgarian – Macedonian – 

Romanian – Slovakian. (Paralelný bulh., maced., rumun. a slov. názov). Red. B. 

Veghte et al. 1. vyd. European Commission 2000.  

 

 ENel – European Network of e-Lexicography (Európska sieť elektronickej 

lexikografie)  

Typ a číslo projektu: COST, akcia  IS1305 

Dĺžka trvania: 11. 10. 2013 – 30. 10. 2017 

Zodpovedný riešiteľ, pracovisko: Prof. Martin Everaert, Instituut Nederlandse 

Lexicologie, Matthias de Vrieshof 3, 2311 BZ Leiden, Holandsko 

Prínos úlohy: Výsledkom tohto európskeho projektu typu „akcia“ bolo vytvorenie 

európskeho webového portálu digitalizovaných akademických slovníkov. Okrem 

zasieťovania slovníkov akcia ponúkla základňu na výmenu technológií a expertíz 

z oblasti webových a elektronických slovníkov. Spoluriešitelia za slovenskú stranu 

boli súčasne členmi riadiaceho výboru projektu. 

Ortograficko-gramatický slovník slovenčiny (OGSS), na ktorom sa začalo pracovať 

v roku 2014 v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra, bol inšpirovaný projektovým 

konceptom born digital dictionary. OGSS je  samostatným digitálnym produktom, 

teda nevznikol z elektronických podkladov určených na tlač slovníka.  Súčasne slúži 

ako základ  heslára ďalších zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka.  

Výstup projektu: 

Dictionary portal EU 

http://www.dictionaryportal.eu/cs/ 

 

http://telri.nytud.hu/telri2/newsletter/index.html
https://korpus.sk/files/zbornik/sacvps.pdf
http://www.dictionaryportal.eu/cs/


Slovenský výstup projektu: 

Ortograficko-gramatický slovník slovenčiny. A – Ž (používateľská verzia Slovníka 

súčasného slovenského jazyka). Red. M. Sokolová – A. Jarošová. Bratislava: 

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2016.  

https://www.juls.savba.sk/ogs.html 

https://slovnik.juls.savba.sk/ 

 

JAROŠOVÁ, Alexandra: Online dictionary content and the user needs: The Slovak 

case. In Skase, 2019, vol. 16, no. 3, p. 2 – 19. 

http://www.skase.sk/Volumes/JTL41/pdf_doc/01.pdf 

 

 

 Slovník súčasného slovenského jazyka – 1. etapa (Koncipovanie a redigovanie 

slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum) 

Číslo úlohy: VEGA 2/1057/23 

Dĺžka trvania: 2001 – 2003  

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. K. Buzássyová, CSc. 

 

 Slovník súčasného slovenského jazyka – 1. etapa (Koncipovanie a redigovanie 

slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum) 

Typ úlohy: Ústavný projekt 

Dĺžka trvania: 2004 

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. K. Buzássyová, CSc  

 

 Slovník súčasného slovenského jazyka – 2. etapa (Koncipovanie a redigovanie 

slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum) 

Typ a číslo úlohy: VEGA  2/5038/25 

 Dĺžka trvania: 2005 – 2007  

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. A. Jarošová, CSc.  

 

 Slovník súčasného slovenského jazyka  

Typ úlohy:  Štátny program vedy a výskumu 

Dĺžka trvania: 2005 – 2012, 2013 

Zodpovedná riešiteľka PhDr. A. Jarošová, CSc. 

 

 Slovník súčasného slovenského jazyka – 3. etapa (Koncipovanie a redigovanie 

slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum) 

Typ a číslo úlohy: VEGA  2/0007/08 

Dĺžka trvania: 2008 – 2010 

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. A. Jarošová, CSc. 

 

 Slovník súčasného slovenského jazyka – 4. etapa (Koncipovanie a redigovanie 

slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum) 

Typ a číslo úlohy: VEGA  2/0018/11 

Dĺžka trvania: 2011 – 2013 

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. A. Jarošová, CSc. 

 

 Slovník súčasného slovenského jazyka – 5. etapa (Koncipovanie a redigovanie 

slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)  

Typ a číslo úlohy: VEGA  2/0015/14 

https://www.juls.savba.sk/ogs.html
https://slovnik.juls.savba.sk/
http://www.skase.sk/Volumes/JTL41/pdf_doc/01.pdf


Dĺžka trvania:  2014 – 2016 

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. N. Janočková, PhD. 

 

 Slovník súčasného slovenského jazyka – 6. etapa (Koncipovanie a redigovanie 

slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum) 

Typ a číslo úlohy: VEGA  2/0017/17 

Dĺžka trvania: 2017 – 2020 

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. N. Janočková, PhD. 

 

 Slovník súčasného slovenského jazyka – 7. etapa (Koncipovanie a redigovanie 

slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum) 

Typ a číslo úlohy: VEGA  2/0016/21 

Dĺžka trvania: 2021 – 2024 

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. N. Janočková, PhD.) 

 

Vedeckým cieľom projektov 1. – 7. etapy je tvorba viaczväzkového slovníka, ktorý je 

svojím typom výkladovým slovníkom (poskytujúcim výklady slov na základe najnovších 

teoretických poznatkov z oblasti lexikálnej sémantiky), dokladovým slovníkom 

(dokumentujúcim status slova ako súčasti autentických prehovorov a textov) a 

deskriptívno-preskriptívnym slovníkom (reflektujúcim výsledky skúmania širokej 

materiálovej základne a poskytujúcim kvalifikovaný názor na lexikálne jednotky 

z hľadiska výstavby kultivovaného prejavu). Heslá obsahujú detailnú gramatickú 

charakteristiku, štýlové a normatívne hodnotenie, výklad významu, synonymá, antonymá 

a idiomatické spojenia. 

Od 07/2014 je súčasťou riešenia projektu aj príprava elektronického Ortograficko-

gramatického slovníka slovenčiny. A – Ž, ktorý je používateľskou verziou Slovníka 

súčasného slovenského jazyka (SSSJ). Dielo obsahuje približne 155 000 hesiel so 

slovnodruhovou a gramatickou informáciou vypracovanou v súlade s koncepciou SSSJ. 

Lexikologicko-lexikografický výskum teoreticky reflektuje autorsko-redaktorskú prácu na 

obidvoch slovníkoch a použité koncepčné riešenia, ktoré predstavuje v podobe radu 

vedeckých štúdií, príp. vedeckých monografií. 

Lexikografické výstupy projektov (ďalšie výstupy porov. projektovú stránku oddelenia): 

1. zv. Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G (2006) 

2. zv. Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L (2011) 

3. zv. Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N (2015) 

4. zv. Slovník súčasného slovenského jazyka. O – Pn (2021) 

Ortograficko-gramatický slovník slovenčiny. A – Ž (2016) 

Dostupné na: 

https://lex.juls.savba.sk/ 

 

 

 Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka 

Typ úlohy: Medzinárodný bilaterálny projekt nadväzujúci na medziakademické 

dohody 

 Dĺžka trvania: 2006 – 2008, 2009 – 2011 

Vedúca projektu za Ústav pro jazyk český AV ČR: A. Rangelova, CSc.; za JÚĽŠ 

SAV: PhDr. A. Jarošová, CSc. 

Prínos spolupráce:  Analýza vybraných, dovtedy nie veľmi uspokojivo vyriešených 

miest koncepcií dvoch projektov: Vytvorenie databázy lexikálnej zásoby českého 

jazyka začiatku 21. storočia z lexikologicko-lexikografického oddelenia Ústavu pro 

https://lex.juls.savba.sk/


jazyk český AV ČR a Slovník súčasného slovenského jazyka z oddelenia súčasnej 

lexikológie a lexikografie JÚĽŠ SAV na pracovných seminároch (Bratislava 22. 11. 

2006, Praha 4. 6. – 6. 6. 2007, Bratislava 29. 5. 2008, Praha 26. 11. – 27. 11. 2009, 

Praha 21. 9. – 23. 9. 2010). 

Výstupy spolupráce: 

 

Lexikografie v kontextu informační společnosti (Praha, 2008): 

https://ujc.avcr.cz/sd/publikace/knizni/lexikologie-odd-publikace/lexikologie-dalsi-

publikace/obsahy/lexikografie-obsah.html 

 

Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia (Brno, 2011): 

https://www.juls.savba.sk/pub_ceska_a_slovenska_lexikografia.html 

 

 Optimalizácia gramatických údajov v slovníkoch/databázach výkladového typu 

Typ úlohy: Medzinárodný bilaterálny projekt nadväzujúci na medziakademické 

dohody 

Dĺžka trvania: 2012 – 2014 

 Vedúca projektu za Ústav pro jazyk český AV ČR: Mgr. Z. Opavská; za JÚĽŠ 

SAV: Mgr. B. Chocholová, PhD. 

 

Prínos spolupráce: Analýza gramatickej charakteristiky slov v relevantných českých a 

slovenských lexikografických dielach vrátane rozpracovaného Slovníka súčasného 

slovenského jazyka a českej databázy PRALEX. Cieľom projektu bolo skúmať možnosti 

rozšírenia gramatickej informácie o problémové tvary vo vybraných skupinách substantív 

(napr. v prevzatých slovách so zreteľom na výsledok adaptačných procesov) a posúdiť 

možnosti prehodnotenia a spresnenia údajov v oblasti doteraz uvádzaných morfologických 

variantov. V okruhu slovies sa riešitelia zamerali na spresnenie uvádzania obojvidových 

slovies, zvratných slovies, slovesných podstatných mien, trpných a činných príčastí 

a vidových dvojíc. V oblasti nadstavbových slovných druhov išlo o typizáciu spracovania 

niektorých kategórií zámen. Pri optimalizácii gramatickej charakteristiky sa riešitelia 

opierali o frekvencie výskytu skúmaných tvarov v textoch a o pôsobenie (synergické 

alebo protichodné) relevantných jazykových faktorov – sémantického, gramatického, 

derivačného, ortoepického a ďalších. 

Výstupy spolupráce: 

 

JAROŠOVÁ, A.: Vidová opozícia a vidová korelácia v slovenčine. In: Jazykovedný 

časopis, 2013, roč. 64, č. 1, s. 5 – 47. 

https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2013/1/JC_2013_1.pdf 

 

JAROŠOVÁ, A.: Problém rozsahu vidovej korelácie: zisťovanie možností za hranicami 

imperfektivizácie a mutácie. In: Slovo a slovesnost, 2013, roč. 74, č. 4, s. 243 – 268. 

http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=4214 

 

JAROŠOVÁ, A. – SOKOLOVÁ, M.: Existencia a funkcia vidových trojíc v slovenčine. 

In: Slovenská reč, 2013, roč. 78, č. 3 – 4, s. 131 – 151. 

https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2013/3-4/SR2013-3-4.pdf 

 

JANOČKOVÁ, N.: Poznámky k makrokompozícii výkladového slovníka. In: Registre 

jazyka a jazykovedy (I). Na počesť Daniely Slančovej. Eds. J. Kesselová – M. Imrichová 

– M. Ološtiak. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2014, s. 199 – 206. ISBN 978-80-

https://ujc.avcr.cz/sd/publikace/knizni/lexikologie-odd-publikace/lexikologie-dalsi-publikace/obsahy/lexikografie-obsah.html
https://ujc.avcr.cz/sd/publikace/knizni/lexikologie-odd-publikace/lexikologie-dalsi-publikace/obsahy/lexikografie-obsah.html
https://www.juls.savba.sk/pub_ceska_a_slovenska_lexikografia.html
https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2013/1/JC_2013_1.pdf
http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=4214
https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2013/3-4/SR2013-3-4.pdf


555-1111-5 (printová verzia). 978-80-555-1161-0 (elektronická verzia). 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kesselova3 

 

JANOČKOVÁ, N.: Sloveso a zmysly – slovotvorba a vidotvorba. Bratislava: Veda, 

vydavateľstvo SAV 2014. 248 s. ISBN 978-80-224-1383-1. 

https://www.juls.savba.sk/pub_sloveso_a_zmysly.html 

 

 

Publikačná činnosť: 

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2831&action=publications 
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