MUDr. Matej Palenčár
Osobné informácie:________________________________________________
Dátum narodenia: **********
Telefónne číslo: *************
Trvalé bydlisko: **************************
e-mail: ***********************
Vzdelanie: __________________________________________________________________
•
•

Gymnázium, Metodova 2, Bratislava r. 2000 - 2004
Lekárska fakulta Univerzity Komenského r. 2004 – 2010

Špecializačné vzdelávanie:__________________________________________________________
•
•

Neurologický kmeň r. 2012
Atestácia v obore neurológia r. 2015

Pracovné skúsenosti:__________________________________________________________
•
•

•
•
•

•

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve od 1/2022 do súčasnosti
o zástupca riaditeľa inštitútu
Ministerstvo zdravotníctva SR od 10/2020 do 12/2021
o Odborný referent Odboru pre HTA - sumarizácia zahraničných hodnotení liekov vstupujúcich
do procesu kategorizácie, analýza a posudzovanie procesov v oblasti procesov liekovej politiky,
príprava zákona 358/2021;
Liečebňa dlhodobo chorých Valtice od 1/2019 do 7/2021,
o konziliárna služba v oblasti neurológie;
OZ STEP-IN od 3/2017 do súčasnosti
o predseda a štatutár (administrácia projektu pomoci utečencom v irackom Kurdistane STEP IN)
Projekt STEP-IN 9/2016 – 12/2016, 3/2017, 7/2017, 5/2018 - 6/2018, 6/2019, 12/2019
o lekár a dobrovoľník pôsobiacom v utečeneckých táboroch v irackom Kurdistane (poskytovanie
primárnej zdravotnej starostlivosti, zaisťovanie materiálno-technicko-personálneho chodu
projektu)
Nemocnice Břeclav p.o.
o lekár neurologického oddelenia od 9/2010 – 6/2020
o lekár pohotovostnej služby od 2/2011 do súčasnosti
o DRG špecialista neurologického oddelenia od r. 2014 – súčasnosť
o Hlavný DRG špecialista od 8/2019 do 6/2020

Jazyková vybavenosť:_________________________________________________________
•
•
•

český jazyk C2
anglický jazyk C1
francúzsky jazyk A2

Skúsenosti v treťom sektore:___________________________________________________
•
•

zodpovedný vedúci mládežníckeho strediska SDB Miletičova 7 Bratislava, r. 2000 - 2010
inštruktor skautského roverského motivačného kurzu FONS, r. 2006-2008

ďalšie:______________________________________________________________________
•
•
•
•
•

vodičské oprávnenie skupiny B
absolvent semestrálneho kurzu Spoločenstva Ladislava Hanusa,

neurosonologické kurzy
kurz kódovania CZ-DRG
Radboud Summer school: ‘The Use of Health Technology Assessment (HTA) to Support Universal
Health Coverage’.

záujmy:_____________________________________________________________________
•
•
•
•

verejné dianie
šport
hra na gitaru a spev
moderné spoločenské hry

informácie aktuálne k 1.1.2022

