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Vzdelanie 

1971 – 1976: vysokoškolské štúdium, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 

v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a literatúra 

 

Zamestnanie 

1976 – 1978 Metodický kabinet ruského jazyka Domu československo-sovietskeho 

priateľstva v Bratislave 

1978 – 1981 Katedra ruského jazyka a literatúry Filozofická fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave 

1982 doteraz: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i  

 

Vedeckovýskumné zameranie 

prekladová lexikografia, výkladová lexikografia 

 

Účasť v projektoch úlohy Štátneho plánu základného výskumu  

          

 Úloha ŠPZV Konfrontačný výskum ruštiny a slovenčiny č.VIII -8-7/3 (Veľký 

slovensko-ruský slovník) (1982 – 1985, 1991 – 1995); zodpovedná riešiteľka 

      doc. PhDr. E. Sekaninová, CSc.), spoluriešiteľka 

 

Lexikografické výstupy projektu: 

3. diel Veľký slovensko-ruský slovník. P – Q  (1986)  

4. diel Veľký slovensko-ruský slovník. R – Š (1990) 

6. diel Veľký slovensko-ruský slovník. Vy -Ž  (1995) 

 

Účasť v grantoch 

 

 Grantový projekt VEGA Slovník súčasného slovenského jazyka  (Koncipovanie 

a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický 

výskum) (1996 - 2000; zodpovedná riešiteľka PhDr. K. Buzássyová, CSc.), 

spoluriešiteľka  

 

 VEGA č. 2/1057/23 Slovník súčasného slovenského jazyka – 1. etapa (Koncipovanie 

a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický 

výskum) (2001 – 2003; zodpovedná riešiteľka PhDr. K. Buzássyová, CSc.), 

spoluriešiteľka  

 



 Ústavný projekt Slovník súčasného slovenského jazyka – 1. etapa (Koncipovanie 

a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický 

výskum) (2004; zodpovedná riešiteľka PhDr. K. Buzássyová, CSc.), spoluriešiteľka  

 

 VEGA č. 2/5038/25 Slovník súčasného slovenského jazyka – 2. etapa (Koncipovanie 

a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický 

výskum) (2005 – 2007; zodpovedná riešiteľka PhDr. A. Jarošová, CSc.), 

spoluriešiteľka 

 

 Štátny program vedy a výskumu Slovník súčasného slovenského jazyka (2005 – 2012, 

2013; zodpovedná riešiteľka PhDr. A. Jarošová, CSc.), spoluriešiteľka 

 

 VEGA č. 2/0007/08 Slovník súčasného slovenského jazyka – 3. etapa (Koncipovanie 

a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický 

výskum) (2008 – 2010; zodpovedná riešiteľka PhDr. A. Jarošová, CSc.), 

spoluriešiteľka 

 

 VEGA č. 2/0018/11 Slovník súčasného slovenského jazyka – 4. etapa (Koncipovanie 

a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický 

výskum) (2011 – 2013; zodpovedná riešiteľka PhDr. A. Jarošová, CSc.), 

spoluriešiteľka 

 

 VEGA č. 2/0015/14 Slovník súčasného slovenského jazyka – 5. etapa (Koncipovanie 

a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický 

výskum) (2014 – 2016; zodpovedná riešiteľka Mgr. N. Janočková, PhD.), 

spoluriešiteľka 

 

 VEGA č. 2/0017/17 Slovník súčasného slovenského jazyka – 6. etapa (Koncipovanie 

a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický 

výskum) (2017 – 2020; zodpovedná riešiteľka Mgr. N. Janočková, PhD.) 

 

 VEGA č. 2/0016/21 Slovník súčasného slovenského jazyka – 7. etapa (Koncipovanie 

a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický 

výskum) (2021 – 2024; zodpovedná riešiteľka Mgr. N. Janočková, PhD.), 

spoluriešiteľka 

 

 

 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) 

 Dostupné na: 

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