
 
 
h.doc. MUDr. Ján Mašán, PhD. 
 
Narodil sa 25. 10. 1950 v Piešťanoch.  
 
Medicínu vyštudoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  
 
Lekársku prax začal vykonávať v roku 1975 na Chirurgickom oddelení NsP v Trnave 
 V roku 1980 obhájil špecializačnú atestáciu z Chirurgie I. a neskôr nadstavbovú atestáciu z Chirurgia II.  
V roku 1990 získal špecializačnú atestáciu z Traumatológie.  
V tom istom roku menovaný do funkcie primára novovzniknutého Traumatologického oddelenia NsP v 
Trnave kde sa zaslúžil o jeho moderné vybavenie. Zaviedol niektoré inovatívne metodiky  
O rok neskôr v roku 1991 bol menovaný za krajského traumatológa Trnavského samosprávneho kraja.  
 
V r. 1998 začal pracovať v SLK a.s. Piešťany ako vedúci lekárliečebného domu Park a neskôr Jalta.  
V r. 2003 obhájil špecializačnú atestáciu z Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.  
V r. 2012 na Trnavskej univerzite v Trnave obhájil tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. 
 
 V r. 2014 zriadil  Traumatologicko-rehabilitačné centrum Rehamed Piešťany s.r.o. ,  vedúci lekár. 
 
Prednáša na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave študentom fyzioterapie prvom a druhom stupni št.  
Na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave lekárom špecializačnej atestácie FBLR.  
Na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave pôsobí od r.2020  vo funkcii docent. 
Je autorom a spoluautorom niekoľkých vysokoškolských učebníc, spoluautorom monografii 
doma a v zahraničí. Člen niekoľkých redakčných rád odborných časopisov. 
Aktívne sa zúčastňuje na odborných konferenciách doma i v zahraničí.  
Je konzultantom mnohých diplomových a rigoróznych prác, lektorom kurzov s traumatologickou 
problematikou   
 
V roku 2011 získal ocenenie za podporu handicapovaných umelcov v SR. 
V roku 2012, 2015 a 2017 mu bola udelená Pamätná medaila rektorom UCM v Trnave.  
V r. 2014  čestné uznanie za dlhoročnú propagáciu a pomoc pri aktivitách činnosti Nadácie Jána Korca. 
V roku 2015 predseda Trnavského samosprávneho kraja mu odovzdal Pamätnú medailu predsedu 
TTSK za celoživotný prínos v oblasti traumatológie a publikačnej činnosti.  
V roku 2016 bol zaradený do Encyklopédie Osobností Českej a Slovenskej republiky IV. Oxford 
Encyklopedia Ltd. 

V r.2017 zaradený medzi osobnosti Trnavského samosprávneho kraja. 
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