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Posudok: 
 
Kvalifikačné predpoklady  
 
Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. absolvoval doktorandské štúdium v odbore Chirurgia 
v roku 2007, habilitoval v odbore Chirurgia v roku 2013, absolvoval špecializačné štúdium 
v odboroch Neurochirurgia (2010) a v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie 
(2014). Od roku 2001 pracuje na Neurochirurgickej klinike JLF UK a UNM v Martine, od roku 
2014 ako prednosta kliniky. Od roku 2019 doteraz je prvým prodekanom Jesseniovej 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. 
 
Pedagogická činnosť 
 
Docent Kolarovszki vykonáva pedagogickú činnosť v úväzku 1,0  od nástupu na 
Neurochirurgickú kliniku JLF UK a UNM v Martine po absolvovaní štúdia všeobecného 
lekárstva na Jesseniovej Lekárskej fakulte UK v Martine v roku 2001 doteraz.  
 
Vo funkcii asistenta, odborného asistenta a docenta vykonával teoretickú aj praktickú 
výučbu odboru neurochirurgia v rámci predmetu Chirurgia v študijnom programe Všeobecné 
lekárstvo v slovenskom aj v anglickom jazyku. 
Je členom komisií pre štátne záverečné skúšky z predmetu Chirurgia v slovenskom 
a anglickom jazyku, členom komisie pre obhajoby záverečných diplomových prác  
v anglickom jazyku, členom  komisie pre štátne skúšky doktorandského štúdia v odbore 
Chirurgia. 
Vykonáva funkciu školiteľa študentov pripravujúcich diplomové práce, vedie prácu študentov 
v rámci ŠVOČ. Je lektorom teoretickej časti špecializačného štúdia v študijnom programe 
neonatológia a študijnom programe chirurgia.  



Je školiteľom v doktorandskom štúdiu v študijnom programe v odbore Chirurgia. Jeho traja 
študenti úspešne obhájili dizertačnú prácu, ďalší úspešne zložil dizertačnú skúšku. Docent 
Kolarovszki položil základy vedeckej školy v odbore neurochirurgia na fakulte.  
 
Vedecko-výskumná činnosť a publikačná aktivita 

Publikačná činnosť docenta Kolarovszkého je venovaná celej šírke neurochirurgického 
odboru, predovšetkým problematike detskej neurochirurgie, oblasti neuroonkológie, 
kraniocerebrálnym poraneniam, degeneratívnych ochorení chrbtice. 

Prínosom pre pedagogickú činnosť docenta Kolarovszkého je jeho vysokoškolská učebnica 
a učebné texty venované problematike detskej neurochirurgie.  

Je autorom monografie a dvoch štúdií charakteru vedeckej monografie vydaných 
v zahraničnom vydavateľstve, jednej kapitoly v zahraničnej monografii a 100 vedeckých 
a odborných publikácií in extenso.  

Stredobodom jeho vedecko-výskumnej činnosti je skúmanie vplyvu morfologických faktorov 
na cirkuláciu krvi mozgom. Najvýznamnejšie výsledky dosiahol sledovaním 
hemodynamických parametrov mozgovej cirkulácie u deti s hydrocefalom pomocou 
transkraniálnej dopplerovskej sonografie.  Analyzoval zmeny mozgovej cirkulácie  po 
drenážnych operáciách, t. j. po úprave zvýšeného intrakraniálneho tlaku mozgovo-
miechového moku v porovnaní s predoperačným stavom. Jeho práce ukázali možnosti 
využitia transkraniálnej dopplerovskej sonografie u deti a novorodencov a špeciálne prispeli 
ku poznaniu patologicko-fyziologických zmien v intrakraniu po drenážnych operáciách. Boli 
náplňou viacerých publikácií, najvýznamnejšie z nich boli citované autormi významných 
svetových vedeckých inštitúcií vrátane neurochirurgov z Harvard Medical School 
v popredných medzinárodných časopisoch z oblastí sonografie a detskej neurochirurgie. 
Tejto problematike bola venovaná aj jeho pozvaná prednáška na 16. Svetovom 
neurochirurgickom kongrese v roku 2017.  

Ďalšie práce inauguranta sú venované štúdiu vplyvu drenážnych operácií pri hydrocefale na 
reguláciu činnosti srdca. V spolupráci s odborníkmi z oblasti neonatológie sa podieľal na 
sledovaní renálnej a splanchnickej cirkulácie u novorodencov. Výsledky ich práce boli 
citované v dvoch významných zahraničných vedeckých monografiách venovaných využitiu 
dopplerovskej sonografie u deti a novorodencov. 

Bol zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom vedeckých projektov APVV (3), VEGA (8), 
KEGA (1), MZ SR (2) z oblasti neuroonkológie, detskej neurochirurgie a kritických stavov pri 
rozličných ochoreniach u deti.  

Jeho práce boli citované 114 krát, 69 citácií je registrovaných v citačných indexoch.  

Záver 
Docent Branislav Kolarovszki je vyzretým odborníkom v odbore neurochirurgia. Je skúseným 
pedagógom, školiteľom siedmich doktorandov, z ktorých traja už úspešne obhájili dizertačnú 
prácu. Svojou akademickou činnosťou prispieva k rozvoju odboru. Výsledkami svojej 
vedeckej aj klinickej práce si získal uznanie nielen v SR, ale aj v zahraničí.  



 
V zmysle Vyhlášky 246/2019 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky z 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor uchádzač spĺňa kvalifikačné, vedecko-výskumné a 
pedagogické podmienky potrebné pre udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor v 
odbore Chirurgia.  Odporúčam jeho menovanie profesorom v tomto odbore.  

 

V Bratislave, dňa 30. 1. 2021 

 

 

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.,IFAANS 

 

 


