
Profesijný životopis 
 

 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko,  

akademický titul, vedecko-

pedagogický titul alebo umelecko-

pedagogický titul a vedecká hodnosť  

Alena Buková, rod. Majerníková 

Mgr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 

 

12.03.1974, Snina 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

Mgr. 1992-1997: učiteľstvo výchovno-

vzdelávacích predmetov:  Telesná výchova – 

Technická výchova 

Pedagogická fakulta v Prešove  Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

PhD.1999-2005: 74-03-9 Športová edukológia 

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu 

Ďalšie vzdelávanie SZ RTVŠ Bratislava  

Tréner športu pre všetkých V. kvalifikačného stupňa 

so športovou špecializáciou Aerobik 

IFAA Czech Republic 

Medzinárodná cvičiteľka aerobiku IFAA - B 

Fitness university/ PL  

Funkčný tréning – certifikát  

Priebeh zamestnaní 
 
09/1999 – súčasnosť: 
Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach´ 

- odborný asistent 
10/1997-06/1999: 
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta 

- odborný asistent 
09/1997 – 10/1997: 
ZŠ Chminianska Nová Ves 

- učiteľka predmetu TV 
 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

aktuálna pedagogická činnosť (pracovisko: Ústav 

TV a športu UPJŠ): 

Základy kineziológie - I. stupeň (Bc), semináre  

Antropomotorika - I. stupeň (Bc), prednášky z 

vybraných kapitol, semináre 

Teória a didaktika aerobiku - I. stupeň (Bc), cvičenia  

Aerobik – špecializácia I, II - I. stupeň (Bc), 

cvičenia  

Všeobecná TV (Aerobik, Step aerobik, Body 

forming) - všetky stupne štúdia, cvičenia 

 

predchádzajúca pedagogická činnosť (pracovisko: 

Ústav TV a športu UPJŠ): 

Didaktika základnej a rekreačnej TV - I. stupeň 

(Bc.), 2011 - 2015, prednášky z vybraných kapitol  



 

 

 

                                                                                                                                                                

Podpis uchádzača 

 
 

Zdravotná TV - I. stupeň (Bc), 2010 – 2011, 

cvičenia  

Rekreológia - I. stupeň (Bc), 2010 – 2011, 

prednášky z vybraných kapitol, semináre  

Všeobecná TV (posilňovanie) - všetky stupne štúdia, 

1999 – 2012, cvičenia 

 

predchádzajúca pedagogická činnosť (pracovisko: 

PdF PU v Prešove, r. 1997-1999): 

Antropomotorika - I. stupeň (Bc+Mgr.) semináre 

Didaktika základnej a rekreačnej TV - I. stupeň 

(Bc+Mgr.) semináre 

Základná gymnastika - I. stupeň (Bc+Mgr.) cvičenia 

Odborné alebo umelecké zameranie Problematika životného štýlu vysokoškolákov so 

zameraním na pohybovú aktivitu, vrátane športovej. 

Tvorba pohybových programov u všetkých 

vekových kategórií,  predovšetkým žien. 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu  

(autorské hárky) a kategórie evidencie 

podľa vyhlášky č. 456/2012 Z. z.  

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

 

 

 

1. spolu: 6,25 AH 

AAB01=4,23AH; AAB02= 2,02 AH 

2. 0 

3. spolu: 7,41AH 

BCI01=2,74AH; BCI02= 4,67AH 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika ohlasov (152):  

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch (35)  

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (36)  

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované 

v citačných indexoch (81) 

Počet doktorandov:  

školených 

ukončených  

(neplatí pre habilitačné konanie) 

x 

Kontaktná adresa 

 

Mgr. Alena Buková, PhD. 

Považská 26, 040 11 Košice 

 


