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Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
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I. - Základné údaje
I.1 - Priezvisko Labudová
I.2 - Meno Jana
I.3 - Tituly PaedDr., doc., PhD
I.4 - Rok narodenia 1966
I.5 - Názov pracoviska Katedra športov v prírode a plávania, Fakulta

telesnej výchovy a športu UK v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie docent
I.8 - E-mailová adresa jana.labudova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom
osoba pôsobí na vysokej škole

Vedy o športe

I.11 - ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-8335-5605

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta

telesnej výchovy a športu
II.b - Rok 1990
II.c - Odbor a program Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie/Trénerstvo

synchronizované plávanie
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta
telesnej výchovy a športu

II.b - Rok 1995
II.c - Odbor a program Športová edukológia

II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta

telesnej výchovy a športu/Comenius University in
Bratislava

II.b - Rok 2014
II.c - Odbor a program Športová kinantropológia

II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania



III.a - Zamestnanie-
pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia

III.c - Časové
vymedzenie

docent Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta
telesnej výchovy a športu

od 2014

docent Trnavská univerzita v Trnave od 2014

odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, fakulta
telesnej výchovy a športu

1994 - 2014

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných
zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o
kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie

IV.c
-

Rok

štátna skúška z nemeckého jazyka Univerzita Komenského v Bratislave/
Comeniu University in Bratislava

1990

medzinárodný certifikát Profesionálny tréner
aquafitnes/Aquatic Fitnesss Professional

Aquatic Exercise Association (Florida) 2011

Rozhodca synchronizovaného plávania
III.kvalifikačného stupňa

Slovenská plavecká federácia 1987

kurzy anglického jazyka pre pokročilých Inštitút pre mimoškolské vzdelávanie od
2019

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom

akademickom roku podľa študijných programov



V.1.a - Názov
profilového predmetu V.1.b - Študijný program

V.1.c -
Stupeň V.1.d - Študijný odbor

Základy lokomócií vo vode Trénerstvo, Trénerstvo a
učiteľstvo telesnej výchovy,
Učiteľstvo telesnej výchovy v
kombinácii, Športový
manažment

I. vedy o športe, vedy o
športe/učiteľstvo a
pedagogické vedy, učiteľstvo
a pedagogické vedy, vedy o
športe/ekonómia a
manažment

Plávanie a záchrana
topiaceho

Trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy

I. vedy o športe, vedy o
športe/učiteľstvo a
pedagogické vedy,

Teória a didaktika
športovej špecializácie I.,
športové plávanie,
synchronizované plávanie,
vodné pólo

Trénerstvo, Trénerstvo a
učiteľstvo telesnej výchovy,

I. vedy o športe, vedy o
športe/učiteľstvo a
pedagogické vedy,

Teória a didaktika
športovej špecializácie III.,
šport pre všetkých

Trénerstvo, Trénerstvo a
učiteľstvo telesnej výchovy,

I. vedy o športe, vedy o
športe/učiteľstvo a
pedagogické vedy,

Teória a didaktika
športovej špecializácie IV.
- VI., synchronizované
plávanie,

Trénerstvo, Trénerstvo a
učiteľstvo telesnej výchovy,

I. vedy o športe, vedy o
športe/učiteľstvo a
pedagogické vedy,

Seminár k bakalárskej
práci 1,2

Trénerstvo, Trénerstvo a
učiteľstvo telesnej výchovy,

I. vedy o športe, vedy o
športe/učiteľstvo a
pedagogické vedy

Športová špecializácia I. -
IV. synchronizované
plávanie

Trénerstvo, Trénerstvo a
učiteľstvo telesnej výchovy,

II. vedy o športe, vedy o
športe/učiteľstvo a
pedagogické vedy

Športová špecializácia II.
kondičný tréner

Trénerstvo, Trénerstvo a
učiteľstvo telesnej výchovy,

II. vedy o športe, vedy o
športe/učiteľstvo a
pedagogické vedy

V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality
študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku

V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor

člen komisie pre dizertačné skúšky III. vedy o športe

predseda skúšobnej komisie pre štátnu skúšku I.

člen škúšobnej komisie pre štátnu skúšku II.

V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a
inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku

V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a
inauguračného konania

V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému
je priradený

člen komisie pre posúdenie habilitačnej prednášky športová edukológia



V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác

V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň) 0

V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 15
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 39
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň) 1

V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných
programov v aktuálnom akademickom roku

V.5.a - Názov
predmetu V.5.b - Študijný program

V.5.c -
Stupeň

V.5.d - Študijný
odbor

Aquafitnes trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo TV,
učiteľstvo Tv v kombinácii, športový
manažment

I., II. vedy o športe,
učiteľstvo a
pedagogické vedy,
ekonómia a
manažment

Synchronizované
plávanie

Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo TV,
Učiteľstvo Tv v kombinácii, Športový
manažment, Organizácia a riadenie športu

I., II. vedy o športe,
učiteľstvo a
pedagogické vedy,
ekonómia a
manažment

Terapia vo vode Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo TV,
Učiteľstvo Tv v kombinácii,

II. vedy o športe,
učiteľstvo a
pedagogické vedy,

Športová
kineziológia

Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo TV,
Učiteľstvo Tv v kombinácii,

II. vedy o športe,
učiteľstvo a
pedagogické vedy,

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti

VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo 148
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 22
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo 6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 4

VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo 203
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 72

VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej
činnosti

VI.1.a - Celkovo 7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 7

VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

1 AAB01 Labudová, Jana [UKOTVKPP] (100% [5,00 AH]) : Synchronizované plávanie. - 1. vyd. -
Bratislava : ICM Agency, 2011. - 100 s. [5,00 AH] [print]
Import UKO
Lit.: 100 zázn.
ISBN 978-80-89257-40-9



2 AAB02 Zapletalová, Ludmila [UKOTVKSH] (46% [2,36 AH]) - Antala, Branislav [UKOTVKEH]
(18% [0,92 AH]) - Doležajová, Ladislava [UKOTVKLA] (15% [0,78 AH]) - Labudová, Jana
[UKOTVKPP] (12% [0,63 AH]) - Lednický, Anton [UKOTVKLA] (9% [0,46 AH]): Sekulárny trend v
ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti 11- až 18-ročnej školskej populácie
na Slovensku : vedecká monografia z grantovej úlohy VEGA "Sekulárny trend v ukazovateľoch
telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti u 7- 18- ročnej školskej populácie na Slovensku"
číslo projektu 1/0048/08. - 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2011. - 103 s. [5,15 AH]
[print]
Úplný text. - Import UKO
Lit.: 96 zázn.
ISBN 978-80-8113-042-7

3 AAB03 Rýzková, Eva [UKOTVKPP] (50% [2,55 AH]) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (50% [2,55
AH]): Vplyv pohybových programov vo vodnom prostredí na biologické a motorické
ukazovatele žien v strednom veku [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava :Slovenská
vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019. - 94 s. [5,10 AH] [online]
Úplný text
Lit.: 180 zázn.
ISBN 978-80-89075-80-5

4 ACB01 Macejková, Yvetta [UKOTVKPP] (45 %) - Benčuriková, Ľubomíra [UKOTVKPP] (25 %) -
Čechovská, Irena (5 %) - Kalečík, Ľubomír [UKOTVKPP] (18 %) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (5
% [0,37 AH]) - Onačilová, Dagmar (2 %): Didaktika plávania. - 1. vyd. - Bratislava : ICM
Agency, 2005. - 149 s. [7,45 AH]
Lit. 95 zázn.
ISBN 80-969268-3-7

5 ADM01 Masaryková, Dana [UKOTVKPP] (40%) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (30%) - Matúš,
Ivan (30%): Physical activity of university students with various study profile
Lit.: 12 zázn.
In: Physical activity review [elektronický dokument]. - Roč. 4, (2016), s. 107-114 [online]. -
ISSN (online) 2300-5076

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1 AAB03 Rýzková, Eva [UKOTVKPP] (50% [2,55 AH]) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (50% [2,55

AH]): Vplyv pohybových programov vo vodnom prostredí na biologické a motorické
ukazovatele žien v strednom veku [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava :Slovenská
vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019. - 94 s. [5,10 AH] [online]
Úplný text
Lit.: 180 zázn.
ISBN 978-80-89075-80-5

2 ADM02 Rýzková, Eva [UKOTVKPP] (40%) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (20%) - Grznár, Ľuboš
[UKOTVKPP] (20%) - Šmída, Matej [UKOTVKPP] (20%): Effects of aquafitness with high intensity
interval training on physical fitness [elektronický dokument] In: Journal of physical education
and sport : Supplement issue [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 1 (2018), s. 373-381, art.
no. 51 [online]. - ISSN (print) 2247-8051

3 ADM02 Bielik, Viktor [UKOTVKKA] (45%) - Hamar, Dušan [UKOTVKKA] (15%) - Penesová, Adela
(10%) - Babjaková, Jana [UKOLFUH] (10%) - Antala, Branislav [UKOTVKEH] (10%) - Labudová,
Jana [UKOTVKPP] (5%) - Kovács, László [UKOLF] (5%): Physical activityguidelines for Slovak
children and youth (6-18 yr.) = Odporúčania pre pohybovú aktivitu detí a mládeže na
Slovensku (6-18 rokov)
In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 6 (2017), s. 377-381. - ISSN (print) 0069-2328
URL: https://lnk.sk/anIM



4 ACB03 Baran, Igor [UKOTVKPP] (15% [1,25 AH]) - Benčuriková, Ľubomíra [UKOTVKPP] (15%
[1,25 AH]) - Grznár, Ľuboš [UKOTVKPP] (10% [0,83 AH]) - Holas, Dušan (10% [0,83 AH]) -
Kalečík, Ľubomír [UKOTVKPP] (5% [0,39 AH]) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (15% [1,25AH]) -
Macejková, Yvetta [UKOTVKPP] (15% [1,25 AH]) - Putala, Matúš [UKOTVKPP] (15% [1,25 AH]):
Plavecké športy a záchrana topiaceho sa : vysokoškolská učebnica. - 1. vyd. - Bratislava :
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2021. - 166 s. [8,30 AH] [print]
[online]
Úplný text
Lit.: 102 zázn.
ISBN 978-80-8251-000-6

5 ADM05 Gažová, Andrea [UKOLFFAU] (16%) - Kyselovič, Ján [UKOLF5IK] (12%) - Valášková,
Simona [UKOFAFT] (12%) - Raganová, Andrea [UKOLFFAU] (12%) - Zemková, Erika
[UKOTVKKA] (12%) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (12%) - Rupčík, Ľuboš [UKOTVKGF] (12%) -
Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF] (12%): Selective muscle microRNAs as novel biomarkers of
aerobic or anaerobic exercise capacity
Lit.: 18 zázn.
In: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 178, č. 5 (2019), s. 245-
248. - ISSN (print) 0393-3660

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1 [o1] 2017 Badau, A.: Study of somatic, motor and functional effects of practicing initiation

programs in water gymnastics and swimming by students of physical education and sports. In:
Physical education of students, roč. 21, č. 4, 2017, s.158-164 - SCIoutput and the
corresponding citation.

2 [o1] 2017 Elkhader, B.A. - Alamoudi, A.O.: Assessment of the left ventricle in adult athletes. In:
International journal of advanced and applied sciences, roč. 4, č. 5, 2017, s. 109-111 - SCI

3 [o1] 2018 Bandyopadhyay, A. - Chatterjee, S. - Sujata, J. - Dey, S.K.: Assessment of body water
spaces and mineral content in trained athletes of different sports using bioelectrical
impedance analysis. In: Baltic journal of health andphysical activity, roč. 10, č. 2, 2018, s. 43-
54 - SCI

4 [o1] 2018 Willwéber, T. - Čillík, I.: Effect of athletic activity on chosen indicators of physical
development and obesity parameters in 6 to 7 year old children. In: Journal of physical
education and sport, roč. 18, č. 3, 2018, s. 1785-1790 -SCOPUS

5 [o1] 2019 Fisher, M.G. - Miller, L.J. - Tesfaye, J. - Roemer, K. - D'Acquisto, D.M. - D'Acquisto,
L.J.: Cardiorespiratory responses to shallow water exercise : a sex comparison. In: Journal of
aquatic research and education, roč. 11, č. 3,2018, s. art. no. 5 - SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých
projektov za posledných šesť rokov

1 VEGA č. 1/0882/14.: Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v
závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. Riešené 2014 – 2016,
vedúca projektu:Kyselovičová, O

2 VEGA č. 1/0824/17.: Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti
športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie. Riešené 2017 -2019, vedúca projektu:
Zemková, E.

3 VEGA č. 1/0548/18.: Variabilita génov a adaptačný efekt z hľadiska charakteru vonkajšieho
zaťaženia výkonnostných a vrcholových športovcov. Riešené 2018 - 2020, vedúci
projektu:Vavák, M

4 VEGA č. 1/0089/20: Posudzovanie senzorickej a motorickej zložky pohybových schopností v
športovom tréningu a rehabilitácii. Riešené: 2020 - 2022, vedúca projektu: Zemková, E.

5 Erasmus+:  "New Health 2022". Riešené: 2020 - 2022. zodpovedný riešiteľ z partnerského
pracoviska Antala., B. Zástupca zodpovedného riešiteľa: Labudová Jana. Spoluriešitelia:
Kaplánová, A., Šmela, P., Pačesová, P., Kraček, S., Kotyrová G., Balga T., Tománek Ľ., Belás M.,
Ryzková E., Grznár Ľ., Putala M. (FTVŠ UK)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých
činností



VII.a - Aktivita,
funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia

VII.c -
Časové

vymedzenia
pôsobenia

Člen/Member Vedecká rada FTVŠ UK/Scientific board of Faculty of Physical
education and Sports, Comenius University in Bratislava

od/since
2019

Garant/Guarantor vzdelávanie trénerov synchronizovaného plávania a inštruktorov
aquatines,Trénerská akadémie FTVŠ UK/Guarantor of education of
Synchronized Swimming coaches and of Instructors
Aquafitness/Coaching Academie FPES Comenius University

od/since
2000

Člen/Member Vicepresident of Synchrponized Swimming Slovak Swimming
Federation Člen/Member

2015 - 2022

Viceprezidnet
/Vicepresident

Vicepresident of Synchrponized Swimming Slovak Swimming
Federation

2015 - 2022

Člen/Member Slovenský olympijský a športový výbor, Komisia ženy a
šport/Women and Sport Commitee/Slovak Olympic and Sports
Commitee

2014 - 2022

Člen/Member Redakčná rada/Member of the editorial boardActa Facultatis
Educatonis Physicae UnUniversitis Comenianae

od/since
2015

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie
a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov
inštitúcie

VIII.b - Sídlo
inštitúcie

VIII.c - Obdobie trvania
pôsobenia/pobytu (uviesť

dátum odkedy dokedy trval
pobyt)

VIII.d - Mobilitná
schéma, pracovný

kontrakt, iné
(popísať)

FTVS KU v Prahe Praha/ČR 2009 učiteľská mobilita

Institu fur
Korperkultur und
Sport Universitat in
Berlín

Berlin/Nemecko 2010 učiteľská mobilita

Fakulta sportovních
studií Masarykova
Univerzita v Brne

Brno/ČR 2012 učiteľská mobilita

Universidade Da
Coruna/Spain

Da
Coruna/Španieslko

2016 učiteľská mobilita

IX. - Iné relevantné skutočnosti
Dátum poslednej aktualizácie 15.11.2022
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