
Ž I V O T O P I S

Meno a priezvisko : prof.. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
Narodený : 30. 8. 1952 v Dubnici nad Váhom

 
Základnú školu som navštevoval V Novej Dubnici kde sme s rodinou bývali. Strednú
školu,  vtedy  SVŠ  som  navštevoval  v rokoch  1967-1970  v Trenčíne,  kde  som
maturoval v roku 1970. 
V rokoch 1971 – 1977 som študoval  na Lekárskej  fakulte  UK v Bratislave.  odbor
všeobecného lekárstva.  Po skončení  štúdia na Lekárskej  fakulte som nastúpil  do
funkcie asistenta na Neurochirurgickej klinike (1977-1980). Od r. 1983 som pracoval
ako  odborný  asistent  na  Neurochirurgickej  klinike  LFUK.  V januári  1989 som bol
habilitovaný Vedeckou radou LFUK v Bratislave na docenta neurochirurgie.  V júni
2004  som  bol  menovaný  mimoriadnym  profesorom  a  vo  februári  2006  som  bol
prezidentom SR menovaný riadnym profesorom.

Na základe výsledkov konkurzného konania som bol 1.11.1990 menovaný do funkcie
primára  Neurochirurgickej  kliniky  Dérerovej  nemocnice  v Bratislave.  V tejto  funkcii
som  pracoval  do  31.12.1992.  V tomto  období  ma  požiadalo  vedenie  NsP  Nové
Zámky,  aby  som  vypracoval  koncepciu  Neurochirurgického  oddelenie  v Nových
Zámkoch.  Po  vypracovaní  tejto  koncepcie,  v súlade  s Koncepciou  rozvoja
neurochirurgie  v SR,  som  prijal  výzvu  na  vybudovanie  nového  pracoviska
neurochirurgie v Nových Zámkoch.

Za  obdobie  od  r.  1993  sa  nám  podarilo  vybudovať  špičkové  neurochirurgické
pracovisko, ktoré poskytuje špecializovanú neurochirurgickú starostlivosť v regióne
juhozápadného  Slovenska  s počtom  cca  1  mil.  obyvateľov.  Okrem  toho  naše
pracovisko vyhľadávajú pacienti z cca 60 okresov SR.

Od začiatku činnosti sme postupne rozšírili paletu neurochirurgických výkonov. Dnes
poskytujeme  špecializovanú  neurochirurgickú  starostlivosť  vo  všetkých  oblastiach
neurochirurgie  –  nádory  mozgu  a miechy,  cievne  ochorenia  mozgových  ciev,
zápalové ochorenia CNS chirurgickej povahy, vrodené ochorenia CNS, úrazy hlavy
a poranenia periférnych nervov, degeneratívne ochorenia chrbtice. Venujeme sa ako
jediné  pracovisko  v SR  neuromodulačnej  liečbe  pacientov  s ťažkou  spasticitou
(www.spasticita.sk).

V rokoch 1997-2000 na základe mojej iniciatívy sme boli ako jediné neurochirurgické
pracovisko v rámci SR aj ČR zaradení do multicentrickej a multinacionálnej štúdie
zameranej  na  problematiku  liečby  pacientov  s ťažkými  úrazmi  hlavy,  ktorú
koordinoval  Aitken  Neuroscience  Institute  v New  Yorku.  Možno  konštatovať,  že
v rokoch 1995-2000 sme mali dominantné postavenie v oblasti neurotraumatológie
v rámci  SR.  Bolo  to  vďaka  koordinácii  neurotraumatologickej  služby  v regióne
a špičkovej  neurointenzívnej  starostlivosti.  Za naše výsledky pri  realizácii  projektu



v regióne juhozápadného Slovenska sme získali ocenenie „ Center of Excellence in
the Treatment of Traumatic Brain Injury“.

V tomto období som inicioval a koncepčne pripravil telemedicínsky projekt, ktorý sme
(ako jediné pracovisko v rámci SR) realizovali a prevádzkovali prepojením nemocníc
v regióne pomocou ISDN liniek s možnosťou urgentných aj neurgentných konzultácií
s našim pracoviskom. Naše skúsenosti s projektom, ktorý nemal v okolitých krajinách
žiadnu porovnateľnú aplikáciu, som prezentoval aj prostredníctvom videokonferencie
(telemostu)  Nové  Zámky-Košice  na  ISTEP  2000  (International  Symposium  on
Telemedicine and Teleeducation in Practice, Košice). 

Naša odborná aktivita podnietila výbor Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti, že
nás poveril v r. 2000 organizáciou medzinárodného kongresu (International Congres
of   Slovak  Neurosurgical  Society  and  Interim  Meeting  of  Central  European
Neurosurgical Society). Kongresu, ktorého som bol prezidentom,  sa zúčastnilo cca
200 lekárov a zdravotných sestier z 10 krajín Európy. 

Kolektív  Neurochirurgickej  kliniky  vediem k aktivite  v  prednáškovej  aj  publikačnej
činnosti.  Členovia  kolektívu  sa  zúčastňujú  odborných  podujatí  a stáží  doma  aj
v zahraničí.  Počas existencie  oddelenia  6 lekári  absolvovali  špecializačnú skúšku
z neurochirurgie,  ďalší  2  kolegovia  sú  zaradení  do  špecializovaného
postgraduálneho  štúdia  z neurochirurgie.  3  lekári  z kolektívu  kliniky  ukončili
doktoradské štúdium (PhD). 

Kolektív  Neurochirurgickej  kliniky  v spolupráci  s viacerými  pracoviskami  Fakultnej
nemocnice a pracoviskami Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave, pod mojím vedením v súčasnosti rieši 2 výskumné úlohy financované
z Európskeho  fondu  regionálneho  rozvoja,  zamerané  na  problematiku
degeneratívnych  ochorení  krčnej  chrbtice  (Výskum  optimalizácie  výberu
medzistavcových náhrad a hodnotenie spinálnej geometrie na základe modelu krčnej
chrbtice)  a problematiku  3D  zobrazovania  v neurochirurgii  (Výskum  zlepšenia
možností  priestorovej  orientácie  pri  operácii  mozgu na základe syntézy viacerých
modalít v reálnom čase).

V roku 1979 som ako mladý asistent  resp.  vedecký ašpirant   absolvoval  študijný
pobyt  na  Neurochirurgickej  klinike  v Krakove  a v r.  1981  na  Neurochirurgickom
inštitúte  v Leningrade.  Neskôr  som  absolvoval  krátkodobé  pobyty  na
Neurochirurgickej  klinike  v Hradci  Králové  (1987),  v Prahe  (1987,1996),  v Liberci
(2002,2003), Tuttlingene (2002), Tolochenau (2003), Murnau (2003), Spine Course
(Krakow), AO Spine Course (Davos).

Zúčastnil  som sa medzinárodných konferencií:  Waršava – 1980,  Plovdiv  –  1981,
Rimini – 1997,  Marseille – 1997, Amsterdam – 1998, Lisabon – 1999, Káhira – 2001,
Nantes – 2002, Praha-2003, Porto -2004, Istanbul-2004, Praha-2004, Liberec-2004,
Barcelona-2005, Chicago - 2008, Miami-2008, Strassbourg – 2008, Brussel–2009,
Monaco–2009, Pittsburg–2010, Wiedeň–2012, Milano–2014.  

Na  odborných  podujatiach  doma  i v zahraničí  som  predniesol  alebo  som  bol
spoluautorom 139 prednášok. Publikoval som 66 odborných prác, z toho 33 ako prvý
autor. V januári 2006 bola vydaná kniha Spinálna chirurgia (Spinal Surgery), ktorej



som  bol  editorom.  Autorský  kolektív  monografie,  ktorej  kapitoly  boli  napísané
v slovenčine,  češtine  a angličtine,  pozostával  zo  špičkových  spinálnych  chirurgov
a neurochirurgov  z USA,  Švajčiarska,  Nemecka,  Českej  republiky   a Slovenska.
V decembri  2012  bola  vydaná  monografia  Spinálna  chirurgia  II,  ktorej  som  bol
editorom, na ktorej sa autorsky podieľali spinálni chirurgovia z Českej a Slovenskej
republiky. 

V rokoch 1987 – 1990 a v rokoch 1992 – 2002 som pracoval v výbore Slovenskej
neurochirurgickej spoločnosti. Som riadnym členom Spine Society of Europe, členom
European Association of Neurosurgical Societes (individual member),  členom Spine
Arthroplasty Society, členom redakčnej rady časopisu Neurológia.

Som ženatý. Manželka Ľubomíra je lekárka. Mám dve deti. Dcéra Lenka je lekárka.
Syn Peter je architekt.


