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I. - Základné údaje
I.1 - Priezvisko Grznár
I.2 - Meno Ľuboš
I.3 - Tituly Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia 1988
I.5 - Názov pracoviska Katedra športov v prírode a plávania, FTVŠ UK v

Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 81469 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie Odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa lubos.grznar@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

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

Vedy o športe

I.11 - ORCID iD https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-7046-
1767

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 2008
II.c - Odbor a program Trénerstvo

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 2011
II.c - Odbor a program Trénerstvo

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 2013
II.c - Odbor a program Vedy o športe

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 Bratislve, Fakulta
telesnej výchovy a športu

od september 2016

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

Teória
športovej
špecializácie V
- VI - športové
plávanie

trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy

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

Plávanie a
záchrana
topiaceho

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej
výchovy

1. vedy o športe/učiteľstvo a
pedagogické vedy

Teória
športovej
špecializácie I.-
II. - športové
plávanie

trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy

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

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) 1

V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 5

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

Technika
plaveckých
spôsobov

Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy, Učiteľstvo telesnej
výchovy v kombinácii, Športový
manažment

1 vedy o športe, vedy o
športe/učiteľstvo a pedagogické
vedy, učiteľstvo a pedagogické
vedy, vedy o športe/ekonómia a
manažment

Záchrana
topiaceho

Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy, Učiteľstvo telesnej
výchovy v kombinácii, Športový
manažment

1.-2. vedy o športe, vedy o
športe/učiteľstvo a pedagogické
vedy, učiteľstvo a pedagogické
vedy, vedy o športe/ekonómia a
manažment

Príprava a
vedenie
jednotlivca v
súťaži -
plávanie

Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy, Učiteľstvo telesnej
výchovy v kombinácii, Športový
manažment

1.- 2. vedy o športe, vedy o
športe/učiteľstvo a pedagogické
vedy, učiteľstvo a pedagogické
vedy, vedy o športe/ekonómia a
manažment



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 31
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 18
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo 3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 3

VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo 6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 5

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.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

1 ACB: 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]

2 ADM: Grznár, Ľuboš [UKOTVKPP] (50%) - Macejková, Yvetta [UKOTVKPP] (15%) - Labudová,
Jana [UKOTVKPP] (10%) - Putala, Matúš [KAUT] [UKOTVKPP] (10%) - Krč, Henrich [UKOLFUTVS]
(5%) - Polakovičová, Mája [UKOFAFCH] (10%): Effect of resistance training withparachutes on
power and speed development in a group of competitive swimmers [elektronický dokument]
In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 2 (2018), s.
787-791, art. no. 116 [online]. - ISSN (print) 2247-8051

3 ADM: 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

4 ADM: Odráška, Lukáš [KAUT] (45%) - Krč, Henrich (25%) - Grznár, Ľuboš [UKOTVKPP] (25%) -
Čillík, Ivan (5%): Effect of resistance isokinetic training on power and speed development in a
group of competitive swimmers In: Journal of physical education and sport. - Roč. 20, č. 2
(2020), s. 599-604, art. no. 88. - ISSN (print) 2247-8051

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1 ACB: 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]

2 ADM: Grznár, Ľuboš [UKOTVKPP] (50%) - Macejková, Yvetta [UKOTVKPP] (15%) - Labudová,
Jana [UKOTVKPP] (10%) - Putala, Matúš [KAUT] [UKOTVKPP] (10%) - Krč, Henrich [UKOLFUTVS]
(5%) - Polakovičová, Mája [UKOFAFCH] (10%): Effect of resistance training withparachutes on
power and speed development in a group of competitive swimmers [elektronický dokument]
In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 2 (2018), s.
787-791, art. no. 116 [online]. - ISSN (print) 2247-8051



3 ADM: 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

4 ADM: Odráška, Lukáš [KAUT] (45%) - Krč, Henrich (25%) - Grznár, Ľuboš [UKOTVKPP] (25%) -
Čillík, Ivan (5%): Effect of resistance isokinetic training on power and speed development in a
group of competitive swimmers In: Journal of physical education and sport. - Roč. 20, č. 2
(2020), s. 599-604, art. no. 88. - ISSN (print) 2247-8051

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1 [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

2 [o3] 2018 Özcan, R. - Irez, G.B. - Saygin, Ö. - Ceylan, H.I.: Aqua-pilates exercises improves
some physical fitness parameters of healthy young women. In: Journal of physical education
and sports science/Beden egitimi ve spor bilimleri dergis,roč. 12, č. 3, 2018, s. 175

3 [o3] 2019 Sartono, S. - Adityatama, F.: The effect of high intensity interval training to physical
condition of pencak silat atlet. In: JUARA : jurnal olahraga, roč. 4, č. 2, 2019, s. 249

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

1 VEGA č. 1/0089/20: Zemková, E.: Posudzovanie senzorickej a motorickej zložky pohybových
schopností v športovom tréningu a rehabilitácii. Riešené: 2020 - 2022, č. 1/0089/20.
Spoluriešitelia: Kyselovičová, Argaj, Labudová, Grznár, Chren, Holienka, Priklerová, Horníková,
Lamošová, Tvrdý, Skala, mimofakultní: Jeleň, Lackovič.

2 ERAZMUS + : Antala, B.  (zodpovedný riešiteľ z partnerského pracoviska): "New Health
2022". Riešené: 2020 - 2022. 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

Vzdelávanie trénerov Trénerská Akadémia od 2016

IX. - Iné relevantné skutočnosti
Dátum poslednej aktualizácie 15.11.2022
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