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ODBORNÁ PRAX  
 
Od – do:   

 1998 – doteraz Neštátna ambulancia klinickej imunológie ,Poliklinika Šusteková ,konateľka a zamestnanec , Immunopractice 

s.r.o.  lekár špecialista -klinický imunológ a alergiológ  

1988 – 1998 Primárka oddelenia klinickej imunológie BA V.  Šusteková 2  

1986- UNZ m. BA Imunologická ambulancia , Poliklinika Šusteková  do 1998 

1983 -UNZ m. BA Imunologická ambulancia Petržalka, Buďonného ul. ,súčasne DK ILF do 1986 pred atestačná prax 

z imunológie  

1979- UNZ m BA Detská ambulancia na Lumumbovej  ul, ul.Febr. viťazstva  -do 1983, lekár - pediater primárneho kontaktu  

1978-1979 DK-ILF  sekundárny lekár  

1974-1978 NSP I. Dunajská Streda, Detské oddelenie- pred atestačná prax z pediatrie  ,sekundárny lekár 

1972-1974 DFN Bratislava, Duklianská ul, VPS   

 

 

 
VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVA 
 
Od – do:  
2000-2003 SZU Katedra verejného zdravotníctva , odbor klinická imunológia , príprava na PhD, školiteľka Doc. E. 
Jahnová -neukončené zo zdravotných dôvodov 
1978-1986 DK – ILF  Bratislava 
Atestácia z klinickej imunológie a alergiológie 1986 Bratislava ILF 
Klinická prax, 12mes. laboratórna prax a ostatné cirkulácie predpísané pre získanie odbornosti  
 
1974 – 1978  NSP – Detské oddelenie D. Streda a DK – ILF Bratislava  
Atestácia z pediatrie I  
Všeobecná pediatria  



 

 
 
 

OSOBNÁ SPÔSOBILOSŤ 

 Jazyky  / úroveň: Maďarský jazyk – materinský jazyk a ukončené vzdelanie SVŠ 
Slovenský jazyk ako 2.jazyk 
Nemecký jazyk  
Anglický jazyk bez jazykových skúšok -aktívne  

 
Sociálne zručnosti:  
Zakladateľka a výkonný riaditeľ Združenia astmatikov SR od r.2003-2020 

  
Organizačno-administratívne zručnosti:  
Primárka oddelenia KIA Bratislava V. 1988-1998  

 
Technické zručnosti:  
 

 
Počítačové zručnosti:  
Word, Excel ,PowerPoint, na kurzoch  

 
Umelecké zručnosti:   
Klavír- 9.rokov Základná hudobná škola  

 
Ďalšie zručnosti:   
 

 
 
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
Úloha prípravku IMUNOR v manažmente pacientov s rekurentnými infekciami-výsledky multicentrickej , observačnej štúdie 
hodnotiacej jeho klinickú účinnosť a bezpečnosť v bežnej klinickej praxi 
Klinická imunológia a alergológia s2017  
Medzinárodná publikácia: 

„Quantitatively different appearance of ovalbumin in breast milk of mothers after the  same mealing 

load  with hen eggs „ S. Sipka ,I. Csípo,E. Gyimesi ,T. Tóth , K. Kossárová  

“ Systemic anti-inflammatory changes in subjects with ragweed-induced allergic rhinitis treated with 

intranasal budesonide and  oral loratadine“  S.Sipka,K.Kossárová, and all, Allergológia és Klinikai 

imunológia,XI.évfolyam.2008.1szám 

 

 
 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Školiteľ -príprava na atestáciu z klinickej praxe, ukončená príprava u 2 atestantov, teraz priebežne je v príprave jedna adeptka 
pre katedru KIA- JLF -UK Martin  

 
 
Od – do:    
 

Vzdelávacia inštitúcia: JLF UK a UNM  Martin 



Hlavné pedagogické činnosti:  klinická imunológia a alergiológia  

Predmet pedagogickej činnosti: pred atestačná príprava  

Prednášky v doškoľovacích kurzoch pre ďalšie vzdelávanie lekárov v odbore pediatria a klinická imunológia na ILF 

a IVZ BA  

VYZVANÉ PREDNÁŠKY a účasť na medzinárodných konferenciách SR, ČR, Maďarsko 
 
2019 XXXVI. Zjazd  SSAKI a ČSAKI  V. Tatry : Stále nebudeme očkovať proti chrípke ?Spolupráca imunológa 
a gastroenterológa- mikrobióta kľúč k imunite a tolerancii, Postgraduál : Očkovanie u chronických respiračných 
ochorení  
2017 Kongres SSAKI a ČSAKI SIS a ČIS: V. Tatry :   Hodnotenie účinnosti a bezpečnosti perorálneho transfer faktoru 
u detí 

Sekundárne imunodeficiencie u detí,  alebo zriedkavé ochorenia medzi recidivujúcimi infekciami dýchacích ciest. 
2015 Kongres SSAKI a ČSAKI  Žilina: Imunitný systém oka, Imunopatológia alergických ochorení oka, 
2014 Zjazd ČSAKI,SSAKI,ČIS,SIS Ostrava : Imunor- p.o.TF u detí   
2013 Kongres SSAKI a ČSAKI Žilina :  Vírusy a detská astma, Očkovať alebo neočkovať ,  
 
Kongresy SSAKI,ČSAKI a MDI ,Pediatrické  od roku 1975- doteraz 2020  
 
Na podujatiach  MDI ,  Kongres pediatrických imunológov TElČ – ČR ,  Alergia , AIT fórum,  Krajské semináre,  každý 
rok 2019-2013: 
2019:Chemické imunomodulátory KS, AIT čím skôr o to lepšie, Prečo očkovať proti chrípke-Alergia 2019, Súčasné možnosti 
spolupráce imunológa s onkológmi, Prípravky na AIT-Akadémia AIT, Riešenie jesennej alergie-nová tabletova imunoterapia , 
Bakteriálne modulátory: včera- dnes- a zajtra, Nový bakteriálny lyzát so špecifickým účinkom na pleť, Kľúčom k úspechu je 
adherencia-AIT fórum   
2018: Pomôžu nové pMDI v liečbe astmy, Alergická rinitída včera, dnes a zajtra,  
2017:Vakcinológia a nové adjuvanciá,  Probiotiká a očkovanie u detí,  Mikrobióm a moderná vakcinológia, 
2016 Biologická liečba CSU,  Imunomodulačná liečba bakteriálnymi lyzátmi-viac než aktuálna, 
2015:Špecifiká detskej astmy v dojčeneckom veku,  Autoinflamačné ochorenia v našich ambulanciách , Imunomodulácia 
a obnovenie rovnováhy ,Pandémia alergie, Nové trendy v liečbe a diagnostike astmy, 
2014:Bakteriofágy v období rezistencie na antibiotiká, Nie všetko je alergia, Prekvapivé diagnózy v alergiológii,  Imunor u detí  
2013:Astma ,ako je to u detí, Aký má význam vyšetrenie špec .IgG, IgA pri podozrení na potravinovú alergiu u detí , Prednášky 
o AIT, SLIT, a dlhodobom efekte kauzálnej terapie s AIT roky 2013-18 ,  Vírusy a imunitný systém, Vírusy a oko, CSU, 
Potravinová alergia ,Kašľový fenotyp astmy a jeho liečba , 
 
Prednášková činnosť od roku 1983 – doteraz 2020 
 
 

--------- 
Počet Bc., Mgr./MUDr. a pod. ,PhD. študentov:  
2x  MUDr. Špecialisti  
 
Počet Bc., Mgr./MUDr. a pod. ,PhD. študentov: 
1x MUDr.  Špecializácia  v príprave  
 
 
VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
(Uveďte výskumnú a grantovú činnosť za posledných aspoň 5 rokov – chronologicky od najaktuálnejšej 
pozície/predmetu/inštitúcie) 

 
 
 
ČLENSTVO V DOMÁCICH A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH 
(Uveďte aktuálny zoznam členstiev – ako 1. domácich, 2. zahraničných a 3. nakoniec minulé členstvá - nie aktuálne) 

1. AKTUÁLNE ČLENSTVO V DOMÁCICH ORGANIZÁCIACH (povinné)  
SLK,  SLS, ASLSR, ZDRAVITA,  



Členka poradného  zboru a výboru Klinickej imunológie a alergiológie (KIA) 

 od roku 1996 - 2020 

Členka výboru Asociácie súkromných lekárov (ASL SR  ) od roku  1998 - 2020  

       Krajská odborníčka pre kraj Bratislava   od roku 2008 - 2020  

       Zakladateľka a výkonný riaditeľ Združenia astmatikov SR od roku  2003 - 2020 

       Členka redakčnej rady pacientskeho časopisu Alergia Astma a My (AA a MY)  2005 - 2016 

 
2. AKTUÁLNE ČLENSTVO V ZAHRANIČNÝCH ORGANIZÁCIACH (povinné) : čestné členstvo v ČSAKI a MAKIT 
3. HISTORICKÉ ČLENSTVO V DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH ORGANIZÁCIACH (nepovinné) 
 

 
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
Vyznamenania: 

Bronzová, strieborná  a zlatá  medaila SLS a pamätná medaila odboru KIA 

Čestný občan  Petržalky – Bratislava V. 

 

 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                             
 
                                                                                                                        
                                                                                                                                                  
 
                 14.12.2020                                                                                           .MUDr . Klára  Kossárová 
....................................................... 
           Dátum                                                                                                                          Podpis 

 


