
 
 
 
 
 
 
 

*26.10.1949 † 26.4.2015 
MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

                     

MUDr. Pavol Sedláček, MPH sa narodil 26.10.1949 v Trenčíne. V roku 1974 ukončil 
štúdium na LF UK Hradec Králové – všeobecné lekárstvo. Svoje vzdelanie postupne 
dopĺňal.  Okrem  viacerých odborných certifikátov  získal v roku 1994  Diplom  Health 
management School Holandskej univerzity v Groningene, v roku 2000 Diplom - 
Špecializácia v odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva a v roku 2003  
Diplom  Master of  Public Health.  
 

Od roku 1974 bol lekárom na odd. patológie OÚNZ Trenčín a v roku 1993 sa na trinásť 
rokov stal riaditeľom NsP Trenčín. V rokoch 1996 - 2002 bol krajským koordinátorom 
Ministerstva zdravotníctva SR pre Trenčiansky kraj. V rokoch 1997 - 2006 bol členom 
viacerých odborných komisií Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny SR, kde sa podieľal na príprave koncepčných materiálov 
a zákonov.  V roku 2002 sa stal členom Poradného zboru ministra zdravotníctva SR, 
o rok neskôr sa stal prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska, kde pôsobil do roku 
2006. Post hlavného odborníka MZ SR pre patológiu a koordinátora MZ SR pre patológiu 
a súdne lekárstvo zastával v období 2003 -2007. 
 

V roku 2006 sa stal členom Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy 
v Štrasburgu a v roku 2010 stálym členom Výboru regiónov v Bruseli. Jeho prácu ocenil 
minister zdravotníctva SR, ktorým mu bola udelená Plaketa akademika Ladislava Dérera 
za rozvoj slovenského zdravotníctva v oblasti  organizácie a riadenia zdravotníctva. 
 

V rokoch 1998-2006 bol poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín  a 
predsedom sociálnej komisie pri Zastupiteľstve mesta Trenčín. Vo volebnom období 
2001 -2005 bol poslancom Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a 
predsedom Komisie zdravotníctva a farmácie pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Od 9. januára 2006 bol uvoľnený na výkon funkcie predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vo svojej funkcii predsedu zotrval dve volebné 
obdobia až do roku 2013. Bol v poradí druhým predsedom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 
 

Jeho súkromný a pracovný život osud ukončil v nedeľu 26. apríla 2015 vo veku 65 rokov. 


