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Oponentský posudek k profesorskému řízení 

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.  

Narozen 23. 7. 1977 v Komárne.  

Studium: Jesseniova LF Martin, Univerzita Komenského Bratislava (2001) – průměr 1,0 

1998-2001 člen Akademického senátu JLF UK v Martine (předseda Komory studentů)  

2000 Akademická pochvala rektora Univerzity Komenského  

2001 Cena děkana JLF UK v Martine.  

 

Zaměstnání, odborná praxe 

2001 - odborný asistent Neurochirurgického oddělení LF Martin a FN Martin  

2007 - Ph.D. na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 

2010 - atestace z neurochirurgie  

2013 - docent v oboru chirurgie na LF Martin Univerzity Komenského v Bratislavě 

2013-2014 - Zdravotnický manažment a financování na LF Martin, UK Bratislava  

V roce 2014 přednosta nově zřízené Neurochirurgické kliniky FN Martin a LF Martin, UK. Člen 

Akademického senátu JLF UK v Martině (předseda Právní komise a Komory zaměstnanců) Od 2019 

první proděkan, proděkan pro rozvoj fakulty a kontakt s nemocnicí, předseda Rady kvality, předseda 

Rady proti korupci a člen Vědecké rady na Jesseniově LF v Martině. 

2015  - konzultační činnost pro Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  

Studijní pobyty, stáže: Holandsko, Švýcarsko, Německo, Francie, Rakousko, Česko, Polsko, 

Maďarsko, Nepál 

 

Pedagogická činnost 

Od roku 2001 doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. vyučuje pravidelně chirurgii a neurochirurgii 

ve studijních programech všeobecného lékařství ve slovenském i anglickém jazyce. Podílí se též 

na výuce předmětu Chirurgia a ošetrovateľstvo 2 ve studijním programu ošetřovatelství. Jako 

přednosta Neurochirurgické kliniky JLF UK a UNM organizačně zabezpečuje výuku předmětu 

Neurochirurgie ve slovenštině i angličtině. Je členem státnicové komise z chirurgie a předsedou 

státnicové komise pro obhajobu diplomových prací pro anglické studenty. Doc. Kolarovszki je prvním 

autorem 1 učebního textu a 1 vysokoškolské učebnice. Vytvořil obrazový archív klinických případů 

neurochirurgických pacientů a archív videozáznamů z neurochirurgických operací používaných 

při výuce. Doc. Kolarovszki doposud vedl 21 úspěšně obhájených diplomových prací studentů 

všeobecného lékařství. Docent Kolarovszki aktivně působí 19 let jako školitel Studentské vědecké 
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činnosti na JLF UK v Martině. Doc. Kolarovszki je členem státnicové komise pro obor chirurgie také 

pro postgraduální doktorské studium. Doposud byl školitelem 3 studentů v externí formě doktorského 

studia, kteří studium úspěšně dokončili. Nyní vede jako školitel jednoho postgraduálního studenta, který 

je těsně před obhajobou dizertační práce. 

 

Vědecko-výzkumná činnost 

Doc. Kolarovszki je znám odborné veřejnosti hlavně díky svým pracím v oblasti dětského hydrocefalu. 

Jeho poznatky při hodnocení změn mozkové cirkulace u dětí s hydrocefalem jsou prioritní 

v mezinárodním kontextu. K nejvýznamnějším publikacím s touto tématikou patři:  

Kolarovszki, B., Žúbor, P., Kolarovszká, H., Benčo, M., Richterová, R., Maťašová, K.: The assessment 

of intracranial dynamics by transcranial Doppler sonography in perioperative period in paediatric 

hydrocephalus. Arch Gynecol Obstet, 287, 2, 2013, s. 229-238, (IF 1,279), Springer Verlag.  

Kolarovszki, B. & Zibolen, M.: Transcranial doppler ultrasonography in the management of neonatal 

hydrocephalus. In: Pant  S., Cherian I. Hydrocephalus. Rjeka: InTech,2012, s.131-152 Kolarovszki, B.: 

The role of transcranial Doppler sonography in the management od pediatric hydrocephalus, 1. 

vydanie, Londýn: IntechOpen, 2019, 141 s.  

 

Z dalších vědeckých okruhů se doc. Kolarovszki zabývá dlouhodobě výzkumem v oblasti 

neuroonkologie a molekulární genetikou nádorů. Ve spolupráci s Technickou Univerzitou v Košicích 

řeší problematiku individuálních 3-D implantátů a náhrad lbi a krčních meziobratlových plotének. 

Za vývoj individualizované náhrady krční meziobratlové ploténky byl tým docenta Kolarovszkého 

oceněný v roce 2018 prestižní cenou Top inovácia v zdravotníctve SR. 

 

Docent Kolarovszki je autorem celkem 75 vědeckých prací in extenso, z toho 34 je uveřejněno 

v zahraničí. Je prvním nebo korespondenčním autorem ve 31 pracech. Je autorem nebo spoluautorem 

18 prací s IF. Je autorem 6 vědeckých monografií, ve 4 případech je prvním autorem. 5 z těchto prací 

je uveřejněno v zahraničí. Má 7 publikací kategorie A (dle podmínek LF Martin), ve kterých je buď 

prvním, nebo korespondenčním autorem. 

 

Citační ohlas na vědeckou práci docenta Kolarovszkého představuje 114 citací, přičemž 75 citací bez 

autocitací je ve WOS a Scopus. Publikace, které citují práce doc. Kolarovszkého se rekrutují i z velmi 

renomovaných institucí jako Boston Children’s Hospital and Harvard Medical School, Nationwide 

Children’s Hospital and Ohio State University Columbus, Mayo Clinic, University of Kentucky.  

 

Docent Kolarovszki aktivně prezentuje svoje výsledky na kongresech doma i v zahraničí, Celkem 

odpřednášel 85 domácích a 54 zahraničních prezentací a 11 vyzvaných přednášek. Z nich 

nejvýznamnější byla The indication of drainage procedure in pediatric hydrocephalus - the role 
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of transcranial Doppler sonography in daily clinical praxis. XVI. WFNS World Congress 

of Neurosurgery, 20. - 25. 8. 2017, Istanbul, Turecko, ve které docent Kolarovszki prezentoval na svoje 

dlouholeté výsledky v léčbě dětského před světovou neurochirurgickou elitou.  

 

Docent Kolarovszki je řešitelem celkem 14 grantových vědeckých projektů, z toho 11 je ukončených a 

3 jsou probíhající. Byl hlavním řešitelem projektu VEGA 1/4249/07 „Hodnotenie mozgovej cirkulácie 

u detí s hydrocefalom pomocou transkraniálnej dopplerovskej sonografie.“ Jeho vědecké zájmy jsou 

zaměřeny hlavně na problematiku dětské neurochirurgie a neuroonkologie.  

 

Doc. Kolarovszki vykonává též recenzní činnost pro vícero domácích a zahraničních časopisů.: Journal 

of Neurology and Neurosurgery, British Medical Journal Case Reports, Neonatology, American Journal 

of Perinatology Reports, Journal of International Medical Research, Surgical Neurology International, 

Cell and Tissue Banking, European Journal of Trauma and Emergency Surgery, Oncology Reports, 

Oncology Letters, Experimental and Therapeutic Medicine, Česká a slovenská neurológia a 

neurochirurgia, Acta Martiniana Medica a Pediatria pre prax. Současně je recenzentem Vědecké 

agentury Ministerstva školství SR. 

 

Docent Kolarovszki je členem Slovenské neurochirurgické společnosti (v letech 2016 - 2020 i členem 

výboru), členem Slovenské spondylochirurgické společnosti a členem Slovenské lékařské komory.  

 

Docenta Kolarovszkého znám již mnoho let a pozorně sleduji jeho kvalifikační a odborný rozvoj. 

Od roku 2014, kdy působí docent Kolarovszki na pozici přednosty Neurochirurgické kliniky JLF UK 

a UNM, zavedl na pracovišti mnoho moderních léčebných metod a postupů, které se do té doby 

nepoužívaly, především v oblasti dětské neurochirurgie, neuroonkologie, neurotraumatologie a spinální 

neurochirurgie. Dokázal také pracoviště vybavit dle soudobých požadavků moderní neurochirurgie. 

Je aktivním účastníkem nejrůznějších národních i mezinárodních odborných setkání, čímž vydobyl 

pro svoje pracoviště a pro sebe pevné místo mezi předními pracovišti nejen doma, ale i v zahraničí. 

V neposlední řadě bych chtěl vyzvednout osobnost docenta Kolarovszkého jako takovou. Kromě 

vysoké odbornosti docent Kolarovszki vyniká vysokým morálním kreditem, je to člověk klidné a 

přátelské povahy a speciálně (ale jistě nejenom) mezi českými neurochirurgy je spolupráce s ním velmi 

dobře hodnocena. 
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Závěr: 

Docent MUDr. Branislav Kolarovszki, Ph.D. splňuje veškeré osobnostní, kvalifikační, pedagogické i 

vědecké předpoklady stanovené LF Martin a UK pro získání vědecko-pedagogického titulu profesor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.1.2021 
 
 
 
 
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA 
přednosta Neurochirurgické kliniky LF MU a FN Brno 
náměstek pro vědu a výzkum FN Brno 
 
 
 
 


