STRIEBORNÁ MEDAILA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

MUDr. Martin Hrivňák, PhD

Pri príležitosti životného jubilea (50r.) sa Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti
rozhodol udeliť MUDr. Martinovi Hrivňákovi, PhD za jeho doterajšiu svedomitú prácu
v prospech rozvoja zdravotnej starostlivosti o urologických pacientov Striebornú medialu
Slovenskej lekárskej spoločnosti. MUDr. Martin Hrivňák, PhD má veľkú zásluhu na
rozvoji sexuológie a andrológie na Slovensku, pričom v tejto oblasti pôsobí nielen
v ambulantnej sfére, ale má aj výraznú publikačnú a prednáškovú aktivitu nielen na
domácich, ale aj zahraničných podujatiach. Ako uznávaný odborník v spomínanej oblasti je
MUDr.Hrivňák aj členom Výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti

Životopis
Meno: Martin Hrivňák, MUDr., PhD.
Narodený v Košiciach, 18.9.1967
Národnosť: Slovenská
Štátna príslušnost: Slovenská republika
Domáca adresa: Watsonova 3, 040 01 Košice,
Mobil: +412 903 625 694
Pracovná adresa: Urologická ambulancia, Americká trieda 17, 040 13 KošiceSídlisko Ťahanovce, t.č.:+421 901 705356

Vzdelanie:
1974 – 1982
1982 – 1986
1986 – 1992
26.6.1992
20.10.1995
23.4.1999
9.12.2005
9.12.2005

- Základná škola, Tomášikova ul., Košice
- Gymnázium Šrobárova 46, Košice
- Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
- Promócia na LF UPJŠ, smer: všeobecné lekárstvo
- Atestácia I. stupňa z urológie
- Špecializačná atestácia zo sexuológie
- Śpecializácia v odbore urológia
- Intervenčná ultrasonografia v urológii (certifikovaná prac. činnosť)

Postgraduálne kurzy:
15.1.-15.2.2004 Študijný pobyt na základe štipendia Západo-východnej komisie Nemeckej
Urologickej spoločnosti na Univerzitnej Klinike a poliklinike pre urológiu
a detskú urológiu v Giessene, Nemecko.

Doktorandské štúdium
Od 1.10.2000 - 31.3.2009 na LF UPJŠ v odbore chirurgia. Téma: Infekcie vyvolané Chlamydia
trachomatis a ich vplyv na infertilitu u muža, školiteľ prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
26.9.2005 - dizertačná skúška.
2.12.2009 - obhajoba dizertačnej práce
26.2.2010 - udelená vedecko-akademická hodnosť PhD.

Členstvo v odborných spoločnostiach
Slovenská lekárska spoločnosť, člen od roku 1992
Slovenská urologická spoločnosť, člen od roku 1992, od roku 2015 člen výboru
Slovenská sexuologická spoločnosť, člen od roku 1995, od roku 2002 člen výboru,
v rokoch 2010-2015 viceprezident
European Society of Sexual Medicine, člen od roku 2013

Zamestnanie:

1992 – 2003 - urológ na Urologickej klinike LF UPJŠ a FNsP v Košiciach
2003 – 2005 - ordinár pre sexuológiu na Urologickej klinike LF UPJŠ a FNLP v
Košiciach
2005 – 2006 - asistent na Urologickej klinike LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
2003 – 2010 - andrológ na Neštátnej andrologickej ambulancii, Košice – Sídlisko
Ťahanovce
2006 – 2011 - ordinár pre sexuológiu, Nemocnica Košice-Šaca a.s.,1. súkromná nemocnica
2010 – až do teraz - ANDROLOGIA, s.r.o. – Urologická a a andrologická ambulancia,
Košice – Sídlisko Ťahanovce, garant v odboroch urológia a andrológia

Ocenenia:
Cena Slovenskej urologickej spoločnosti za Najlepšiu publikáciu v roku 1997, 2004, 2010 a
2015
Ďalšie profesionálne záujmy a aktivity:
Autor a spoluautor odborných publikácií, vysokoškolských učebných textov, článkov
v odborných časopisoch a prednášok s andrologickou a urologickou problematikou
Organizátor XVIII. - XXIII. ročníka Košických sexuologických dní, v ročníkoch XXII. A
XXIII. aj prezident kongresu
Člen redakčnej rady časopisu Slovenskej sexuologickej spoločnosti Sexuológia/Sexology
Jazykové znalosti:
Angličtina (B2), ruština (A2), nemčina (A1)
Zručnosti:
Spievanie v urologickej kapele UROBAND

