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MUDr. JUDr. Miroslav PAVLÁK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vzdelanie:  

 2011 - Advokátska skúška  

 2010 - Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor: právo, 
rigorózna skúška: pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia; získanie titulu: doktor 
práv – JUDr.  
Téma rigoróznej práce: Pracovnoprávne postavenie zdravotníckeho pracovníka v 
Slovenskej republike  

 2002-2008 - Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor: právo, 
štátna skúška, získanie titulu: magister práv – Mgr.  
Téma diplomovej práce: Zdravotné poistenie v Slovenskej republike  

 2001 Atestácia II. st. v odbore anestéziológia a resuscitácia  
Téma atestačnej práce: Použitie vazoaktívnych metylxantínov - teofylín, etofylín - v liečbe 
náhlych cievnych mozgových príhod v intenciách RZP  

 1996 Atestácia I. st. v odbore anestéziológia a resuscitácia  

 1987-1993 Jeseniova Lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, 
odbor: všeobecné lekárstvo, získanie titulu: doktor všeobecného lekárstva – MUDr.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pracovné skúsenosti:  

 2017-doteraz – Odborný zástupca ambulantného poskytovateľa jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti MediPrav, s.r.o., Púchov, v špecializačnom odbore anestéziológia 
a intenzívna medicína 

 2012-doteraz – Samostatná advokátska prax (prioritné zameranie na trestné 
a medicínske právo) 

 2009-2011 – Advokátska kancelária – JUDr. Viera Nováková, Banská Bystrica,  
funkčné zaradenie: Advokátsky koncipient  

 2008-2009 – Advokátska kancelária – JUDr. Pavol Crkoň, Púchov,  
funkčné zaradenie: Advokátsky koncipient  

 2003-2007 – Nemocnica s poliklinikou (ďalej NsP) Ilava, n.o.: Oddelenie anestéziológie a 
intenzívnej medicíny (ďalej OAIM), do konca roka 2003 vrátane Záchrannej zdravotnej 
služby (ďalej ZZS), tiež lekár Ambulancie pre liečbu chronickej bolesti (ďalej ALChB) a 
konziliár pre chronickú bolesť (najmä) paliatívneho oddelenia,  

funkčné zaradenie: Primár OAIM,  

po nástupe vypracovanie prospektívnej „Koncepcie OAIM a ZZS NsP Ilava, n.o.“ s 
ohľadom nielen na medicínske, ale najmä na personálne, organizačné a ekonomické 
parametre,  

v priebehu prvého polroka činnosti zníženie priemernej mesačnej účtovnej straty 
OAIM+ZZS o cca jednu tretinu,  



  

počas pôsobenia vo funkcii krízové riadenie – udržanie a úspešné opätovné 
vybudovanie OAIM (už pred nástupom do funkcie odišli alebo avizovali odchod všetci 
ostatní lekári OAIM):  

 2002-2003 – Stanica rýchlej zdravotníckej pomoci (ďalej SRZP) Púchov NsP Považská 
Bystrica, funkčné zaradenie: Vedúci lekár SRZP  

 1999-2002 – NsP Zdravie, a.s., Púchov – lekár: Anestéziologicko-resuscitačného oddelenia 
(ďalej ARO), SRZP, ALChB,  
funkčné zaradenie: Vedúci lekár SRZP  

 1998-1999 NsP Ilava – lekár: ARO, SRZP, ALChB,  
funkčné zaradenie: vedúci lekár SRZP  

 1993-1998 NsP Ilava: ARO, SRZP,  
funkčné zaradenie: sekundárny lekár  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Podnikateľské činnosti:  

 od 2017 – Poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore Anestéziológia 
a intenzívna medicína (pre viacerých zmluvných poskytovateľov, vrátane účasti na 
pohotovostných službách v nemocnici), konateľ spoločnosti a odborný zástupca (držiteľ 
povolenia a licencií) 

 od 2012 – Advokátska prax:  
Osvedčenie o zápise do zoznamu advokátov SAK  

 od 2008 – Založenie spoločnosti MediPrav, s.r.o., s prednostným zameraním na 
prierezovú problematiku medicíny, práva a manažmentu, konateľ spoločnosti  

 od 2005 – Zariaďovanie anestéziologických záležitostí pre iných poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti:  

 Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní lekár v odbore 
anestéziológia a intenzívna medicína,  

 od 2005 držiteľ aj ostatných licencií vydaných SLK: 

 Licencia na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní lekár v odbore 
anestéziológia a intenzívna medicína,  

 Licencia na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v odbore anestéziológia a 
intenzívna medicína  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Členstvo v profesných organizáciach a združeniach:  

Slovenská advokátska komora  

Slovenská lekárska komora  

Slovenská lekárska spoločnosť  

Spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny  

Spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof  

Spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti  


