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I. - Základné údaje
I.1 - Priezvisko Grznárová
I.2 - Meno Tatiana
I.3 - Tituly Mgr., PhD.,
I.4 - Rok narodenia 1994
I.5 - Názov pracoviska Katedra atletiky
I.6 - Adresa pracoviska Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie Odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa tatiana.grznarova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45848

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

vedy o športe

I.11 - ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-1405-4360

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

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

II.b - Rok 2017
II.c - Odbor a program Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy a

športu
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 2019
II.c - Odbor a program Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy a

športu
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 2022
II.c - Odbor a program športová edukológia

II.4 - Titul docent
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

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

1.9.2022 -
31.8.2027

Samostatná špecializovaná práca na úseku liečebnej fyzioterapie a
mobilizačnej terapie s využitím špeciálnych techník vrátane asistencie
lekárovi pri diagnostických činnostiach vykonávaná fyzioterapeutom po
získaní špecializácie v príslušnom odbore v rámci projektu cezhraničnej
spolupráce V-A SK-AT INTERREG ITMS2014+:305041X157 Centrum
aktívneho starnutia

Diagnostické
centrum
profesora
Hamara

1.9.2021 -
31.8.2022

montážny pracovník Management
Solution,
s.r.o.

14.10.2013 -
31.8.2014

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

Diagnostika a terapia členkového kĺbu a
chodidla

REHALAB 2021

Rehabilitačný tréning pri dysfunkciách
kolenného kĺbu

REHALAB 2021

Diagnostika a terapia bedrového kĺbu a
panvového pletenca

REHALAB 2022

Neodkladná podpora životných funkcií Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
Slovenskej republiky

2022

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 atletických
lokomócií

Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo telesnej
výchovy, Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácií

1 vedy o
športe

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

V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň) 0

V.4.2 - Počet obhájených prác



V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň) 0

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 9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 9
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo 2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 2

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

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

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

VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo 0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 0

VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1 ADM01 Šišková, Nikola [KAUT] [UKOTVKLA] (50%) - Grznárová, Tatiana [UKOTVKLA] (20%) -

Baranová, Patrícia (10%) - Vanderka, Marián [UKOTVKLA] (20%): Effect of the TGMD-2-based
physical activity on the motor skills of healthy children and children with autism spectrum
disorder at an earlier school age [elektronický dokument]
Úplný text
Lit.: 29 zázn.
In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 5 (2020), s.
2574-2579, art. no. 351 [online]. - ISSN (print) 2247-8051
URL: https://lnk.sk/etbj
URL: https://efsupit.ro/
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) 2020=0,346
SNIP (SCOPUS) 2020=0,678
CiteScore (SCOPUS) 2020=2,10
Kvartil Q:
scimago-sjr -- Q3 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2020
scimago-sjr -- Q4 [Sports science] -- 2020
Ohlasy (1):
[o1] 2021 Saczuk, J. - Wasiluk, A.: Assesment of the relationship between fitness abilities and
motor skills of 5-year-olds by taking into account dimorphic differences. In: Journal of physical
education and sport, roč. 21, č. 1, 2021, s.115-121, art. no. 16 - SCOPUS

2 ADN01 Kraček, Stanislav [UKOTVKEH] (94%) - Grznárová, Tatiana [UKOTVKLA] (5%) - Poór,
Oliver (1%): The occurrence of functional musculoskeletal disorders in young hockey players
from the aspect of age in hockey = Výskyt svalovo-funkčných porúch mladých hokejistov z
hľadiska športového veku : Edičná séria : Fyzioterapia
Úplný text
Lit.: 10 zázn.
In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 3 (2019), s. 45-50. - ISSN (print) 1339-3022
URL: https://lnk.sk/M469
URL: https://lnk.sk/bloH
Registrované v: scopus



3 AED01 Průžek, Michal [UKOTVKEH] (25%) - Grznárová, Tatiana [UKOTVKLA] (25%) - Poláčková,
Kristína [UKOTVKEH] (25%) - Antala, Branislav [UKOTVKEH] (25%): Profesijná zdatnosť učiteľov
telesnej a športovej výchovy pri vyučovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami v inkluzívnej telesnej a športovej výchove
Lit.: 24 zázn.
In: Telesná a športová výchova z pohľadu žiakov, učiteľov a rodičov : vedecký zborník z
grantovej úlohy VEGA č. 1/0523/19 Telesná a športová výchova a jej kvalita a potenciál v
podpore zdravia z pohľadu žiakov, učiteľov a rodičov. - Bratislava : Slovenská vedecká
spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2021. - S. 5-17. - ISBN 978-80-8251-004-4

4 ADF01 Grznárová, Tatiana [UKOTVKLA] (20%) - Kraček, Stanislav [UKOTVKEH] (40%) - Poór,
Oliver [UKOTVKKA] (40%): Kompenzačné cvičenia ako prostriedok odstraňovania svalovej
nerovnováhy mladých hokejistov = Compensatory exercise as a means of eliminating muscle
imbalance in young hockey players
Lit.: 19 zázn.
In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 8-11. - ISSN (print) 1335-2245

5 ADF02 Grznárová, Tatiana [UKOTVKLA] (60%) - Šišková, Nikola [UKOTVKLA] (30%) - Kraček,
Stanislav [UKOTVKEH] (10%): Úroveň funkčných svalových porúch hokejistov v troch vekových
kategóriách = The level of functional muscle disorders of ice hockey player sin three age
categories
Úplný text
Lit.: 10 zázn.
In: Telesná výchova & šport. - Roč. 30, č. 4 (2020), s. 45-48. - ISSN (print) 1335-2245

6 ADF03 Kraček, Stanislav [UKOTVKEH] (20%) - Štefanovský, Miloš [UKOTVKGF] (20%) -
Grznárová, Tatiana [UKOTVKLA] (20%) - Arendáčová, Zuzana (20%) - Zbončák, Ľubomír
[UKOTVKEH] (20%): Výskyt funkčných svalových porúch mladých džudistov z hľadiska
športového veku = Incidence of functional muscle disorders of young judokas in terms of
sports age
Lit.: 15 zázn.
In: Telesná výchova & šport. - Roč. 30, č. 1 (2020), s. 23-27. - ISSN (print) 1335-2245

7 ADF04 Šišková, Nikola [UKOTVKLA] (60%) - Grznárová, Tatiana [UKOTVKLA] (30%) - Baranová,
Patrícia (10%): Úroveň motorickej výkonnosti detí mladšieho školského veku = The level of
motor performance of children of earlier school age
Úplný text
Lit.: 15 zázn.
In: Telesná výchova & šport. - Roč. 30, č. 4 (2020), s. 42-45. - ISSN (print) 1335-2245

8 ADF05 Grznárová, Tatiana [UKOTVKLA] (25%) - Bortňák, Jozef (25%) - Oliva, Viktor
[UKOTVKKA] (25%) - Vanderka, Marián [UKOTVKLA] (25%): Výskyt najčastejšie skrátených
svalov mladých futbalistov vzhľadom na dĺžku športovej činnosti = The incidence of the most
frequently shortened muscles of young football players according to the lenght of sport
specialization
Lit.: 13 zázn.
In: Telesná výchova & šport. - Roč. 31, č. 2 (2021), s. 40-43. - ISSN (print) 1335-2245

9 BDF01 Šišková, Nikola [UKOTVKLA] (60%) - Grznárová, Tatiana [UKOTVKLA] (40%): Motorické
abnormality jednotlivcov s poruchou autistického spektra
Úplný text
Lit.: 25 zázn.
In: Telesná výchova & šport. - Roč. 30, č. 2 (2020), s. 33-36. - ISSN (print) 1335-2245

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1 Kraček S., Grznárová T. a Poór O. 2019. The occurrence of functional musculoskeletal

disorders in young hockey players from the aspect of age in hockey. In: Zdravotnícke listy. –
Roč. 7, č. 3 (2019). Citácií: 10. ISSN (print) 1339-3022. ISSN (online) 2644-4909

2 Šišková N., Grznárová T., Baranová P. a Vanderka M. 2020. Effect of the TGMD-2-based
physical activity on the motor skills of healthy children and children with autism spectrum
disorder at an earlier school age. In: Journal of physical education and sport. – Roč. 20, č. 5
(2020). Citácií: 29. ISSN (print) 2247-8051. ISSN (online) 2247-806X



3 Grznárová T., Šišková N. a Kraček S. 2020. Úroveň funkčných svalových porúch hokejistov
v troch vekových kategóriách. In: Telesná výchova & šport. Roč. 30, č. 4 (2020). Citácií: 10 .
ISSN (print) 1335-2245

4 Grznárová T., Kraček S. a Poór Oliver. 2019. Kompenzačné cvičenia ako prostriedok
odstraňovania svalovej nerovnováhy mladých hokejistov. In: Telesná výchova & šport. Roč. 29,
č. 2 (2019). Citácií: 19 . ISSN (print) 1335-2245

5 Kraček S., Štefanovský M., Grznárová T., Arendáčová Z. a Zbončák Ľ. 2020. Výskyt funkčných
svalových porúch mladých džudistov z hľadiska športového veku. In: Telesná výchova & šport.
Roč. 30, č. 1 (2020). Citácií: 15 . ISSN (print) 1335-2245

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1 [o1] 2021 - Saczuk, J. - Wasiluk, A. : Assesment of the relationship between fitness abilities and

motor skills of 5-year-olds by taking into account dimorphic differences. - In: Journal of physical
education and sport, roč. 21, č. 1, 2021 ; s. 115-121, art. no. 16 ; SCOPUS

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

1 Grant UK
Grznárová, T.: Vplyv kompenzačných cvičení na držanie tela a funkčné svalové poruchy
športujúcich detí. Grant Univerzity Komenského č. UK/151/2021.

2 VEGA
Vanderka, M.: Vplyv pohybových aktivít na kognitívne, sociálne a motorické kompetencie
detí s autizmom. Riešené: 2020 - 2022, č. 1/0608/20. Spoluriešitelia: Longová, Šišková,
Grznárová mimofakultná: Filčíková.

IX. - Iné relevantné skutočnosti
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