
Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor 
Klinická mikrobiológia  

(č. A 029) 
 
a) Charakteristika špecializačného odboru  
Klinická mikrobiológia je špecializačný odbor medicíny, ktorý sa zaoberá 
etiopatogenézou a laboratórnou diagnostikou chorôb mikrobiálnej etiológie. Poskytuje a 
interpretuje výsledky priamej a nepriamej mikrobiologickej laboratórnej diagnostiky. 
Nové poznatky v odbore viedli k výraznému rozvoju všetkých integrálnych častí klinickej 
mikrobiológie: klinickej bakteriológie, klinickej virológie, klinickej parazitológie a klinickej 
mykológie. Zaoberá sa aj mikrobiologickou diagnostikou importovaných, nových a 
novorozpoznávaných nákaz, aj nákaz spôsobených biologickými zbraňami.  
Špecialista klinický mikrobiológ poskytuje komplexnú a kvalifikovanú mikrobiologickú 
diagnostiku pre účely zistenia etiológie mikrobiálnych chorôb a stanovenia kauzálnej 
antimikrobiálnej terapie a pre účinné opatrenia proti vzniku, rozvoju a šíreniu týchto 
chorôb. Zúčastňuje sa na činnosti komisií pre racionálnu antibiotickú liečbu a 
zdravotnícku politiku na všetkých úrovniach. Klinický mikrobiológ má prehľad o 
aktuálnych poznatkoch v mikrobiológii v celej šírke a o najnovších poznatkoch v oblasti 
patogenézy, diagnostiky a terapie mikrobiálnych chorôb. Klinický mikrobiológ 
spolupracuje a vykonáva konzultačnú činnosť pre všetky odbory medicínskej praxe. 
Navrhuje a odporúča ďalšie postupy pri diagnostike mikrobiálnych ochorení. Vo svojej 
činnosti vychádza z najnovších vedeckých poznatkov v odbore, ako aj z poznatkov iných 
medicínskych odborov a ďalších vedných odborov v oblasti prírodných, sociálnych a 
technických vied.  
Koncepcia odboru klinická mikrobiológia je schválená Ministerstvom zdravotníctva SR. 
Vykonanie špecializačnej skúšky v odbore Klinická mikrobiológia je podmienkou pre 
vykonávanie samostatnej činnosti v tomto špecializačnom odbore.  
 
b) Určenie stupňa vzdelania 
Vysokoškolské doktorské štúdium v odbore všeobecné lekárstvo (MUDr.). 
 
c) Rozsah teoretických vedomostí potrebných na získanie špecializácie v 
špecializačnom odbore  
Špecialista v klinickej mikrobiológii musí mať tieto vedomosti:  

   1. aktuálne znalosti o nomenklatúre a taxonómii pôvodcov bakteriálnych,    
           vírusových, mykotických a parazitárnych chorôb  
   2. znalosti o vzniku, priebehu a klinických prejavoch chorôb a   
        imunopatologických stavov spojených s bakteriálnou, vírusovou, parazitárnou  
        a mykotickou  infekciou 
   3. znalosti o faktoroch patogenity mikroorganizmov a ich interakcii s imunitnými   
       mechanizmami  
   4. znalosti z antiinfekčnej imunológie  
   5. aktuálne znalosti o metódach priamej a nepriamej laboratórnej diagnostiky  
       chorôb mikrobiálnej etiológie  
   6. znalosti o patofyziologických procesoch pri infekčných chorobách  
   7. znalosti o epidemiológii mikrobiálnych chorôb vrátane nozokomiálnych nákaz  



   8. znalosti o mechanizmoch účinku dezinfekčných látok, o metódach    
       dezinfekcie, sterilizácie a o hygiene v zdravotníckych zariadeniach s      
       osobitným dôrazom na hygienický režim v mikrobiologických laboratóriách  
   9. aktuálne znalosti o metódach laboratórnej diagnostiky chorôb bakteriálnej,  
       vírusovej, parazitárnej a mykotickej etiológie  
 10. aktuálne znalosti o možnostiach zisťovania citlivosti etiologického agensa na  
       antimikróbne liečivá a o interpretácii výsledkov vyšetrení kvalitatívnych i  
       kvantitatívnych metód  
 11. teoretické vedomosti v takej šírke, aby špecialista bol schopný poskytovať   
       kvalifikovanú konzultačnú činnosť v špecializačnom odbore  
 12. zhromažďovať a aplikovať nové poznatky o etiopatogenéze a diagnostike  
       mikrobiálnych infekcií  
 13. ovládanie metodík na fenotypické a genotypické monitorovanie šírenia  
       pôvodcov mikrobiálnych infekcií vrátane nozokomiálnych nákaz v príslušnej  
       lokalite  
 14. znalosti o súčasnom výskyte a epidemiologickej závažnosti mikrobiálnych  
       chorôb v regióne v SR i vo svete  
 15. znalosti zdravotných programov v oblasti infekčných ochorení  
 16. aktuálne poznatky o biologických zbraniach  
 17. aktuálne poznatky o nových a novorozpoznávaných nákazách vo svete  
 18. poznanie “Koncepcie odboru klinická mikrobiológia"  
 19. poznanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na odbor  
 20. ovládanie zásad organizácie a riadenia pracoviska  
 21. písomná práca z oblasti klinickej mikrobiológie (tému zadáva po dohovore s  
       lekárom a jeho školiteľom pedagogický útvar vzdelávacej ustanovizne pre  
       odbor klinická mikrobiológia na začiatku druhého roku špecializačného štúdia  
       a predkladá sa k obhajobe ako súčasť špecializačnej skúšky )  
 22. 2 publikácie v odbornom časopise (z toho 1- krát ako prvý autor)  
 23. 2 odborné prednášky (postery) (z toho 1- krát ako prvý autor)  

 
d) Rozsah praktických zručností a skúseností potrebných na získanie 
špecializácie v špecializačnom odbore  
Špecialista v klinickej mikrobiológii musí mať zručnosti a ovládať nasledujúce výkony:  

   1. metódy odberu, zasielania a spracovávania materiálu na mikrobiologickú  
       diagnostiku chorôb bakteriálnej, vírusovej, parazitárnej a mykotickej etiológie  
   2. metódy priamej diagnostiky chorôb bakteriálne, vírusovej parazitárnej a  
       mykotickej etiológie, hodnotenie a interpretácia výsledkov vyšetrení  
   3. metódy nepriamej diagnostiky chorôb bakteriálnej, vírusovej a mykotickej  
       etiológie, hodnotenie a interpretácia výsledkov vyšetrení  
   4. metódy určovania citlivosti mikroorganizmov na antimikrobiálne liečivá a  
       hodnotenie interpretácia výsledkov vyšetrení  
   5. systém kontroly kvality práce  
   6. metodiky na fenotypické a genotypické monitorovanie lokálneho šírenia  
       pôvodcov mikrobiálnych infekcií vrátane nozokomiálnych nákaz  
   7. schopnosť posúdiť, diagnostikovať v laboratóriu a konzultovať infekcie u  
       imunodeficientných pacientov  
   8. zásady bezpečnosti práce v laboratóriách klinickej mikrobiológie a metódy ich  



       kontroly  
   9. metódy surveillance výskytu problémových mikroorganizmov v komunite a v  
       zdravotníckom zariadení  

10. metódy dezinfekcie a sterilizácie s osobitným zameraním na hygienický režim  
      v laboratóriách klinickej mikrobiológie  

 11. ovládanie výpočtovej techniky a bežných informačných systémov  
       používaných v mikrobiologických laboratóriách a manažmentu laboratória  
       klinickej mikrobiológie  

Na konci 4. roka špecializačného štúdia musí budúci špecialista mať v záznamníku 
potvrdenie od školiteľa (školiteľov), že pod jeho (ich) vedením vykonal a interpretoval 
výsledky 24 000 rôznych mikrobiologických vyšetrení z toho:  

 1.  bakteriológia – priama diagnostika, vrátane citlivosti na antiinfekčné  
      liečivá  7 750x 
 2.  sérologická diagnostika v bakteriológii 4 000x,  
 3.  virológia – priama diagnostika 400x,  
 4.  sérologická diagnostika vo virológii 3 800x,  
 5.  mykológia – identifikácia 900x,  
 6.  zisťovanie citlivosti na antimykotické liečivá 400x,             
 7.  parazitológia – priama diagnostika 750x  

Štúdium lekára vedie lekár - špecialista v klinickej mikrobiológii pracujúci v štátnom 
alebo neštátnom zariadení.  
Požadované vedomosti a zručnosti:  

 1. z odborov infektológia, anestéziológia a intenzívna medicína, vnútorné  
     lekárstvo, pneumológia, urológia a epidemiológia so zameraním na mikrobiálne  
     ochorenia,  
 2. základy zdravotníckeho práva a organizácie zdravotníctva,  
 3. ovládanie práce s počítačom a literatúrou domácou a zahraničnou,  
 4. aktívne ovládanie jedného svetového jazyka, schopnosť komunikovať v  
     odborných témach.  

 
e) Organizačná forma štúdia  
Špecializačné štúdium klinická mikrobiológia trvá minimálne 4 roky. Na konci 
štvorročného obdobia musí mať lekár v indexe odbornosti a v záznamníku potvrdenie od 
školiteľa o priebehu praxe.  

1. Teoretická časť  
Špecializačné štúdium vedie a usmerňuje lekár so špecializáciou v klinickej 
mikrobiológii, pracovník príslušného zdravotníckeho zariadenia a zhodnotí ju 
pedagogický útvar vzdelávacej ustanovizne pre odbor klinická mikrobiológia.  
Okrem povinnej odbornej zdravotníckej praxe lekár musí absolvovať školenia 
organizované vzdelávacou ustanovizňou v rozsahu minimálne 4 týždne počas 4 rokov 
prípravy. Pravidelne sa musí zúčastňovať na tematických kurzoch z oblasti klinickej 
mikrobiológie, infekčných ochorení a antiinfekčnej terapie.  
Počas špecializačného štúdia lekár pokračuje v sústavnom vzdelávaní v klinickej 
mikrobiológii, ktoré spočíva v štúdiu odbornej literatúry, v dopĺňaní aktuálnych vedomostí 
prostredníctvom informačných médií (periodická tlač, internet), účasťou na školiacich 



aktivitách (kurzy, školiace miesta) a odborných podujatiach. Na návrh školiteľa a 
vzdelávacej ustanovizne sa môže odporučiť ďalšie doplnenie špecializačného štúdia.  
Špecializačná príprava sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba 
písomnej práce, praktická a teoretická skúška.  

2. Praktická časť  
Klinická prax v trvaní 12 mesiacov:  

 1.    3 mesiace na oddelení infektológie,  
 2.    3 mesiace na internom oddelení,  
 3.    1 mesiac na chirurgickom oddelení,  
 4.    1 mesiac na pediatrickom oddelení,  
 5.    1 mesiac na gynekologicko-pôrodníckom oddelení,  
 6.    1 mesiac na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny,  
 7.    1 mesiac na oddelení klinickej imunológie a alergológie,  
 8.    1 mesiac na voliteľnom oddelení klinickej medicíny.  

 
Laboratórna prax v materskom zdravotníckom zariadení v trvaní 28 mesiacov:  

1. 28 mesiacov v laboratóriu klinickej mikrobiológie  
 
Laboratórna prax v akreditovanom pracovisku v trvaní 8 mesiacov:  

 1.    2 mesiace praxe v laboratóriách klinickej bakteriológie  
 2.    2 mesiace praxe v laboratóriách klinickej virológie  
 3.    1 mesiac praxe v laboratóriách klinickej mykológie  
 4.    1 mesiac praxe v laboratóriách klinickej parazitológie  
 5.    1 mesiac na oddelení laboratórnej medicíny, resp. klinickej biochémie  
 6.    1 mesiac na oddelení epidemiológie.  

 
Prax je možné absolvovať v štátnych i neštátnych zariadeniach.  
 
f) Odporúčaná literatúra  

   1. BEDNÁŘ a kol: Lékařská mikrobiologie, Marvil, 1996  
   2. BÁLINT, O. a kol : Infektológia a antiinfekčná terapia, Osveta Martin, 2000 
   3. MURRAY, P. A. et al.: Clinical Microbiology   
   4. MURRAY, P. A. et al.: Manual of Clinical Microbiology, 2007  
   5. ĎURIŠ, I., HULÍN, I., BERNADIČ, M. (Eds.): Princípy internej medicíny. 1.     
       vyd. Bratislava: SAP 2001, 2951 s. Kapitoly s problematikou klinickej  
       mikrobiológie.  
   6. TRNOVEC T., DZÚRIK R.,: Štandardné diagnostické postupy, Osveta Martin,  
       1998,  
   7. VOTAVA, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie obecná, Neptun, 2001, 247 s.  
   8. VOTAVA, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, 2003, 495 s. 
   9. Rajčáni J. a Čiampor F.: Lekárska virológia, Veda, 2006  
 10. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie (ČLS JEP Praha) 
 11. Správy klinickej mikrobiológie, časopis Slovenskej spoločnosti klinickej  
       mikrobiológie SLS     
 Aktuálne zákony, Nariadenia vlády a Vestníky MZ SR, prípadne Vestníky iných   



 ministerstiev súvisiace s prácou klinického mikrobiológa.  
  
 
g) Doplnky  
1. Špecializácia v odbore lekárska mikrobiológia II. stupňa podľa predchádzajúcich 
predpisov, ako aj špecializácia v odbore klinická mikrobiológia podľa Nariadenia vlády 
SR č. 157/2002 Z. z., sa uznáva ako špecializácia v odbore klinická mikrobiológia podľa 
Nariadenia vlády SR č. 213/2004 Z. z.  
Vykonávať špecializovanú činnosť v odbore Klinická mikrobiológia na území SR podľa 
nariadenia vlády č. 14 § 2 môže lekár, ktorý získal špecializáciu I. stupňa do 
28.marca2002.  
2. Doterajší názov lekárska mikrobiológia sa mení na názov klinická mikrobiológia.  
3. Špecializácia I. stupňa v odbore lekárska mikrobiológia podľa predchádzajúcich 
predpisov nemôže byť automaticky uznaná ako špecializácia v odbore klinická 
mikrobiológia platná v zahraničí (krajinách EÚ). Na jej získanie je k špecializačnej 
skúške (atestácii) I. stupňa potrebné doplniť špecializačné štúdium v trvaní najmenej 1- 
2 roky v rozsahu ekvivalentnom špecializácii v odbore Klinická mikrobiológia. Rozsah a 
obsah doplnkového špecializačného štúdia pre uchádzača určí vzdelávacia ustanovizeň 
(Katedra mikrobiológie SZU). Doplnkové špecializačné štúdium sa ukončí 
špecializačnou skúškou, ku ktorej musí školenec predložiť:  
 a) v indexe odbornosti a v záznamníku potvrdenie školiteľa o priebehu praxe  
 b) účasť minimálne na 2 školeniach organizovaných vzdelávacou ustanovizňou  
 c) potvrdenie školiteľa o realizácii stanoveného počtu vyšetrení  
 d) 2 publikácie v odborných časopisoch  
 e) súhrny 2 odborných prednášok (posterov)  
  f) písomnú prácu.  
4. Podmienky pre získanie špecializácie v odbore klinická mikrobiológia pre lekárov, 
ktorí už získali špecializáciu v inom odbore:  
 a) Doplniť špecializačné štúdium o ďalšie aktivity v trvaní minimálne 3 roky, počas 

ktorých si doplní prax na oddeleniach, rozsah teoretických vedomostí a praktických 
zručností v klinickej mikrobiológii podľa študijného programu určeného pre 
špecializačné štúdium v odbore Klinická mikrobiológia.  

 b) Na konci trojročného obdobia musí mať lekár v indexe odbornosti a v záznamníku 
potvrdenie od školiteľa o priebehu praxe.  

 c) Uznanie už absolvovanej praxe je možné na oddeleniach v rozsahu, v akom je 
zhodná so študijným programom v klinickej mikrobiológii.  

 d) Počas 3 rokov prípravy sa lekár musí zúčastniť minimálne na 3 školeniach 
organizovaných vzdelávacou ustanovizňou.  

 e) Potvrdenie o realizácii stanoveného počtu vyšetrení lekárom, pod ktorého 
vedením školenec pracoval.  

 f) Napísanie 2 publikácií a súhrnov 2 odborných prednášok (posterov).  
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