
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Maturoval na gymnáziu v roku 1985.

Absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. 
Venuje sa biologickej liečbe v reumatológii. 

Je spoluzakladateľ a viceprezident Slovenskej 
osteologickej spoločnosti a odborný poradca 

v oblasti reumatológie a osteológie vo viacerých 
organizáciách. 

V roku 2009 mu bola udelená Jesseniova cena 
prezídia SLS za monografiu Dictionary in 

Rheumatology, ktorá bola vydaná nakladateľstvom 
Springer Wien, New York. 

V roku 2010 získal bronzovú medaila SLS 
za odborný a vedecký prínos a postgraduálne 

vzdelávanie lekárov doma a v zahraničí.

Lekárska fakulta UK 1979–1985 
Postgraduálne vzdelávanie: 
• atestácia z vnútorného lekárstva I. st. 

v r. l988
• atestácia z reumatológie v r. 1992
• obhajoba titulu PhD. na LF UK v Bratislave 

v r. 2000
• obhajoba habilitačnej práce a získanie 

vedecko-pedagodického titulu docent 
v odbore interná medicína na LF UK 
v Bratislave v r. 2008 

• medzinárodný certifikát z 
osteodenzitometrie (1999)

• postgraduálne vzdelávanie v reumatológii 
New York (1999) a v osteológii Kodaň (1993, 
2007), Lyon (1994) 

Prax: 
• 1985–2004 I. Interná klinika LFUK a FN 

v Bratislave 
• sekundárny lekár I. Internej kliniky 

od r. 1985–1992
• 1992 ordinár pre reumatológiu pre 

Fakultnú nemocnicu Bratislava 
• 2004 vedúci lekár osteocentra a vedúci 

lekár centra pre biologickú liečbu 
v reumatológii Univerzitnej nemocnice 
v Bratislave 

• 2008 je zamestncom Lekárskej Fakulty 
a zástupcom prednostu V. Internej kliniky 
pre pedagogiku 

Členstvo a aktivita v odborných spoločnosti-
ach: 
• spoluzakladateľ a dlhoročný viceprezident 

Slovenskej osteologickej spoločnosti SLS 
• predseda katalógovej komisie a člen 

kategorizačnej komisie MZ SR 
• odborný poradca v oblasti reumatológie 

a osteológie vo viacerých organizáciách

Publikoval viac ako 180 článkov v odborných 
domácich a zahraničných časopisoch 
a v monografiách. Aktívne sa zúčasňuje na 
odborných konferenciách doma aj v zahraničí 

Získal viaceré ocenenia Slovenskej lekárskej 
spoločnosti, napríklad Cenu za publikačnú 
aktivitu Slovenskej reumatologickej 
spoločnosti 2008 a Cena za najlepšiu 
publikáciu. 


