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MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. sa narodil v roku 1975 v Košiciach. Po maturite študoval na 

Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a po úspešnom absolvovaní 

štúdia v odbore Stomatológia získal v roku 2002 titul doktora medicíny (MUDr.). V rokoch  

2002 až 2006 sa ako interný doktorand na Neurobiologickom ústave Slovenskej akadémie 

vied venoval doktorandskému štúdiu, ktoré ukončil úspešným obhájením dizertačnej práce na 

tému „NADPH diaforázová histochemická a nNOS imunocytochemická analýza spinálnych 

a trigeminových ganglií a mezencefalického trigeminového jadra“. Na základe uvedeného 

bola v roku 2006 dr. Kolesárovi  udelená vedecko – akademická hodnosť  Philosophiae doctor 

(PhD.) z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. pokračoval od roku 2006 vo svojom odbornom pôsobení na 

Neurobiologickom ústave Slovenskej akadémie vied ako samostatný vedecký pracovník, 

neskôr až do roku 2008 pôsobil ako vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied 

v Bratislave. Od roku 2008 až do súčasnosti bol MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. zamestnaný na 

Ústave anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako odborný 

asistent. Uchádzač je členom Slovenskej spoločnosti pre neurovedy (SNN), Slovenskej 

anatomickej spoločnosti (SAS) a Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. vykonáva pedagogickú činnosť na Ústave anatómie UPJŠ 

v Košiciach 11 rokov. Od uvedeného termínu vo funkcii odborného asistenta vedie 

samostatne praktické cvičenia z anatómie pre poslucháčov prvého a druhého ročníka 

Všeobecného lekárstva a Zubného lekárstva v slovenskom aj v anglickom jazyku, 

v predmetoch Anatómia 1, Anatómia 2 a Anatómia 3. V uplynulých  rokoch až do súčasnosti 

vykonáva pedagogickú činnosť aj vedením praktických cvičení z anatómie pre študentov 



odborov: Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Fyzioterapia. Zároveň prednáša anatómiu 

pre študentov všetkých uvedených odborov. MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. je pre odbor 

Ošetrovateľstvo garantom výučby od roku 2012. 

Uchádzač je spoluautorom 2 vysokoškolských učebníc a 2 vysokoškolských textov pre 

študentov Zubného lekárstva v slovenskom aj anglickom jazyku, ako aj 2 vysokoškolských 

učebníc pre študentov Všeobecného a Zubného lekárstva v slovenskom aj anglickom jazyku. 

Je  spoluautorom jedných skrípt a odbornej knižnej publikácie. MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. 

intenzívne spolupracuje pri príprave praktických cvičení, pri hľadaní nových, zaujímavejších 

a modernejších prístupov výučby a na zdokonaľovaní metód výučby anatómie. 

MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. bol školiteľ – konzultant v študijnom programe 

doktorandského štúdia úspešne obhájenej dizertačnej práce v príbuznom odbore Fyziológia 

živočíchov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Neurobiologickým 

ústavom SAV v Košiciach. Uchádzač bol vedúcim 9 diplomových prác, z toho v súčasnosti 

už 5 prác bolo úspešne obhájených. 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKO -VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. je autorom alebo spoluautorom 43 pôvodných vedeckých prác, 

z toho 15x prác v CC časopisoch (3x ako prvý autor). Je autorom, alebo spoluautorom prác 

uverejnených v zahraničných aj domácich nekarentovaných časopisoch, v recenzovaných 

zborníkoch a v abstraktoch zo zahraničných aj domácich vedeckých podujatí. MUDr. Dalibor 

Kolesár, PhD. je autorom, alebo spoluautorom troch kapitol v monografii vydanej 

v zahraničnom vydavateľstve.  Práce uchádzača boli citované spolu 63x, z toho 62x 

v citačných indexoch WoS a Scopus.  

MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. bol zapojený do riešenia 11 registrovaných grantových úloh 

(VEGA, APVV, ESF a iné), z toho v jednej z nich bol zodpovedným riešiteľom. Okrem 

uvedeného, MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. bol aj spoluriešiteľom 3 grantových úloh KEGA.   

K habilitačnému konaniu predložil MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. habilitačnú prácu na tému: 

„Morfologická a funkčná charakteristika nitrergických štruktúrv senzitívnych 

gangliách a zadných povrazcoch miechy“. Prácu pozitívne hodnotili oponenti prof. RNDr. 

Ivan Varga, PhD. et PhD., z Ústavu histológie a embryológie LF UK v Bratislave, doc. 

MUDr. Jozef Mentel, CSc., mim. prof. z Ústavu anatómie LF SZU v Bratislave a doc. MVDr. 



Jarmila Veselá, CSc. z Ústavu histológie a embryológie LF UPJŠ v Košiciach, ktorí ju 

odporučili prijať k habilitačnému konaniu. 

 

ZÁVER HABILITAČNEJ KOMISIE 

Po zhodnotení osobných vlastností MUDr. Dalibora Kolesára, PhD., jeho pedagogickej 

a vedecko-výskumnej činnosti, ako aj na základe pozitívnych oponentských posudkov 

a úrovne prednesu habilitačnej prednášky na tému: „Úloha oxidu dusnatého v spinálnych 

gangliách“ habilitačná komisia konštatuje, že ide o odborníka v oblasti pedagogickej aj 

vedecko-výskumnej práce. MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. spĺňa podmienky habilitačného 

konania v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ  SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

 

Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach habilitovať MUDr. Dalibora Kolesára, PhD. za docenta, odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania anatómia, histológia a embryológia.  

 

V Košiciach, 1. 10. 2019 

Predseda: prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD., v. r. 

      profesorka v anatómii, histológii a embryológii 

  

 


