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I. Osobné údaje: 

Rok a miesto narodenia: 1972, Záhreb (Chorvátsko) 

 

II.   Ukončené vzdelanie: 

1991 – 1997 – Filozofická fakulta Univerzity v Záhrebe – študijný odbor všeobecná jazykoveda – 
fonetika; diplomová práca Metatéza likvíd v slovanských jazykoch (v chorvátčine; školiteľ prof. dr. 
sc. Ranko Matasović)    

1998 – 2002 – interné doktorandské štúdium v odbore slovenský jazyk na Katedre slovenského jazyka 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

2002 – získanie titulu PhD. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; odbor 
slovenský jazyk; obhájená dizertačná práca Vývin prozodickej sústavy slovenčiny (školiteľ prof. 
PhDr. Pavol Žigo, CSc.)    

2006 – získanie titulu dr. sc. (Chorvátsko) – Filozofická fakulta Univerzity v Záhrebe; obhájená 
dizertačná práca Vývin slovenského akcentuačného systému ako model akcentuačného vývinu 

západoslovanských jazykov (v chorvátčine; školiteľka prof. dr. sc. Dubravka Sesarová) 

 

III.  Profesionálne pôsobenie: 

1997 – 2009 – Katedra slovenského jazyka a literatúry v oddelení západoslovanských jazykov 
a literatúr Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe (od r. 1997 mladý asistent, od r. 2003 asistent, 
od r. 2006 vyšší asistent)  

2010 – doteraz – člen redakčnej rady časopisu Slovenská reč 

2011 – 2012 – postdoktorandský študijný program Slavic Etymology and Current Trends in 

Comparative Linguistics v Ústave jazykovedy a baltistiky Filozofickej fakulty Masarykovej 
univerzity v Brne (Česká republika) v rámci výmenného akademického programu JoinEU-SEE; 
školiteľ prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (1. 12. 2011 – 30. 11. 2012) 

2015 – 2018 – oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie Jazykovedného ústavu Ľudovíta 
Štúra SAV; výskumný projekt SASPRO 0014/01/03-b Phonological Development of the Slovak 

Language in Light of the Current State of Historical Linguistics (1. 4. 2015 – 31. 12. 2018) 

2018 – získanie titulu Marie Curie Fellow 

2019 – oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra 
SAV; spolupráca na projekte VEGA č. 2/0021/17 Výskum lexiky slovenských terénnych názvov – 2, 
zameranom na výskum apelatívnej a propriálnej lexiky slovenských terénnych názvov a jej 
lexikografického spracovania pod vedením I. Valentovej ako hlavnej riešiteľky  

2020 – doteraz – oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie Jazykovedného ústavu 
Ľudovíta Štúra SAV; výskumný projekt VEGA č. 2/0119/20 Historická fonológia slovenčiny 
(hlavný riešiteľ) 



III.I Odborné zameranie:  

historická jazykoveda, historicko-porovnávacia jazykovedná slavistika, vývin slovenského jazyka, 
slovenská dialektológia, akcentológia, teória jazykovej zmeny  

 

III.2 Grantové projekty:  

 

Hlavný riešiteľ: 

2015 – 2018 – SASPRO projekt č. 0014/01/03-b Phonological Development of the Slovak Language 

in Light of the Current State of Historical Linguistics; záverečné výstupy:  

 KOTULIČ, Izidor: Historické hláskoslovie a tvaroslovie východoslovenských nárečí (1957). Ed. S. 
Habijanec. Bratislava: Veda 2017, 269 s., ISBN 978-80-224-1582-8  

 HABIJANEC, Siniša: Fonologické aspekty vývinu slovenčiny. Bratislava: Veda 2018, 190 s., 
ISBN 978-80-224-1710-5 

2020 – doteraz – projekt Historická fonológia slovenčiny (VEGA 2/0119/20) 

 

Spoluriešiteľ: 

1997 – 2002 – projekt Výskum západoslovanských jazykov (Ministerstvo vedy a technológie 
Chorvátskej republiky 130717); hlavná riešiteľka prof. dr. sc. Dubravka Sesarová 

2002 – 2009 – projekt Západoslovanské jazyky v porovnaní s chorvátčinou (Ministerstvo vedy a 
technológie Chorvátskej republiky 0130417); hlavná riešiteľka prof. dr. sc. Dubravka Sesarová 

2021 – 2022 – spoločný program mobility Slovenskej akadémie vied a Srbskej akadémie vied a umení 
Nové slová – nové médiá – nové tendencia v jazyku a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku; hlavná 
riešiteľka Mgr. Jana Wachtarczyková, PhD. 

 

Odborný konzultant: 

2015 – 2021 – projekt VEGA č. 2/0126/18 Slovník slovenských nárečí, 3. zväzok (príležitostná účasť 
na kolektívnych redakčných analýzach, v r. 2021 návrhy na úpravu a opravy transkripcie 
v slovníku na portáli Slovenské slovníky); hlavný riešiteľ PaedDr. Miloslav Smatana, CSc. 

2019 – projekt VEGA č. 2/0021/17 Výskum lexiky slovenských terénnych názvov – 2; digitalizácia 
lístkovej kartotéky terénnych názvov (1. 7. 2019 – 31. 12. 2019); hlavná riešiteľka Mgr. Iveta 
Valentová, PhD.  

2020 – 2021 – projekt Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (2017 – 2021), digitalizácia 
a editovanie 2. dielu knihy Juraja Fándlyho Piľní domajší a poľní hospodár  (1. 8. 2020 – 31. 12. 
2021) 

 

IV.  Pedagogická činnosť 

2003 – 2008 – vyučovanie jazykovedných predmetov na bakalárskom štúdiu slovenského jazyka 
a literatúry v oddelení západoslovanských jazykov a literatúr Filozofickej fakulty Univerzity 
v Záhrebe (fonológia slovenčiny, morfológia slovenčiny, dejiny slovenčiny)  


