
Dne 22. listopadu 2015 zemřel ve věku 75 let prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc., významná osobnost slo-

venské farmakologie (*30. 8. 1940). Medicínu vystudoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Kar-

lovy, kde byl promován v roce 1963. Po absolvování základní vojenské služby nastoupil na aspiranturu 

z farmakologie na Farmakologickém ústavu ČSAV v Praze. Po obhajobě nastoupil jako vědecký pracovník 

na Farmakologický ústav ČSAV – pracoviště v Bratislavě (později Farmakologický ústav SAV). V roce 1969 

odešel na studijní pobyt na  University College do Londýna a po svém návratu v roce 1971 nastoupil jako 

vědecký pracovník na Vědecko-výzkumný ústav Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-

vě, později přešel na Katedru farmakologie a toxikologie, kde působil jako vedoucí katedry. V roce 1984 

byl jmenován docentem, v roce 1992 profesorem a v r. 1993 obhájil doktorskou disertační práci a získal 

vědeckou hodnost DrSc. Dvě funkční období (1994–2000) působil ve funkci děkana Farmaceutické fakulty.

Profesor Švec se neúnavně zapojoval do dění v oblasti farmacie, byl autorem mnoha publikací, před-

nášel na konferencích a seminářích, posuzoval klinické studie. Zasloužil se o modernizaci výuky farma-

kologie na Farmaceutické fakultě, byl u prvních seminářů společnosti Edukafarm na Slovensku, jimž dal 

směr a skutečnou kvalitu. Od počátku byl předsedou redakční rady časopisu Edukafarmu Farminews 

na Slovensku.

Vážený pane profesore, milý Pavle, chci Ti ze srdce poděkovat za Tvůj vysoce odborný a vždy vstřícný 

přístup. Mnohokrát jsem se na Tebe obrátil a vždy jsi dokázal nalézt řešení, vždy jsem měl u Tebe otevřené 

dveře. Vím, že takto jsi přistupoval nejen ke mně, ale také ke všem svým kolegům a studentům. Loučení je 

vždy těžké, byť zůstáváš v naší paměti a srdci navždy.

Nikdy na Tebe nezapomenu, čest Tvojí památce.

PharmDr. Zdeněk Procházka, Edukafarm

Spolek farmaceutů v Praze 

Spolek znovuobnovil svoji 

činnost 16. září 2015 pod zá-

štitou České farmaceutické 

společnosti ČLS JEP. Před-

náškové večery plánujeme 

pořádat 1× měsíčně v Lé-

kařském domě (Sokolská 31, 

Praha 2) nebo v Psychiatrické 

nemocnici v Bohnicích. Jsou 

určeny zejména lékárníkům, 

ale vítáni jsou i farmaceu-

tičtí asistenti a další zájemci 

z řad odborné zdravotnické 

veřejnosti. Informace o koná-

ní jednotlivých pracovních 

večerů naleznete na strán-

kách Spolku (http://www.

cfs - c ls .cz/Spolk y/Spolek-

-farmaceutu-v-Praze) a také 

na stránkách České lékárnické 

komory (www.lekarnici.cz). 

Organizátory Pracovních ve-

čerů jsou PharmDr. Martina 

Lisá, Ph.D., Mgr. Jan Pomykacz 

a Mgr. Dagmar Dolinská.

Od září úspěšně proběhly 

tyto přednáškové večery:

• Novinky v oblasti psy-

chiatrické péče – 

MUDr. Martin Hollý, MBA, 

a prof. MUDr. Cyril Höschl, 

DrSC., FRCPsych.

• Novinky z problematiky ko-

nopí  

• PharmDr. Stanislav Havlí-

ček: „Léčebné konopí – teo-

rie a praxe“ 

• PharmDr. Marcela Škrabalo-

vá: „Léčebné konopí v legis-

lativě“

• Poruchy příjmu potravy 

u dětí

• MUDr. Zlatko Marinov: 

„Dětská obezita“ 

• Doc. PhDr. Jana Kocourko-

vá: „Poruchy příjmu potravy 

v dětském a adolescentním 

věku“

Za prof. MUDr. Pavlem Švecem, DrSc.Za prof. MUDr. Pavlem Švecem, DrSc.

Lékař se srdcem farmaceutaLékař se srdcem farmaceuta


