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ZPRÁVY

● Doc. RNDr. Magdaléna

Fulmeková, CSc., jubiluje
Široká odborná farmaceutická komunita si v ostatnom čase pripomenula významné životné jubileum
pani doc. RNDr. Magdalény Fulmekovej, CSc., prednostky Univerzitnej lekárne a vedúcej Oddelenia lekárenstva, Katedry organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (FaF UK).
Pani doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc., rodená Horňáčková sa narodila 17. augusta 1950 v Závade v Topoľčianskom okrese. Základnú školu absolvovala v rodnej
obci, strednú všeobecnovzdelávaciu v okresnom meste
Topoľčanoch, kde maturovala v roku 1968.
Po skončení strednej školy začala pracovať v bývalej
Medike – VIR-2 v Topoľčanoch, pri príprave infúznych
roztokov. Práve táto práca a jej manžel ju nasmerovali
prihlásiť sa na FaF UK, ktorú absolvovala v rokoch
1972–1977 s vyznamenaním. Diplomovú prácu vypracovala na tému Obsahové látky Valeriany kapitaty na
Katedre farmakognózie a botaniky pod vedením
doc. RNDr. Anny Bučkovej, CSc.
Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpila ako
vedecko-výskumný pracovník na katedru farmaceutickej
chémie FaF UK, na ktorej v roku 1978 absolvovala rigorózne konanie a po obhájení práce: Príprava a antimykobakteriálna účinnosť derivátov 4-chinolínkarboxylových
kyselín, získala akademickú hodnosť doktorky prírodovedy – RNDr.
V roku 1980 nastúpila na externé doktorandské štúdium na katedru organizácie a riadenia farmácie, pracovisko Univerzitná lekáreň (vtedajšej Fakultnej lekárne).
Táto lekáreň mala vtedy i oddelenie prípravy infúznych
roztokov, čo bolo pre jubilantku určujúce. Súčasne začala v uvedenej lekárni ako odborný asistent viesť semináre z lekárenstva a praktické cvičenia vo fakultných zariadeniach.
V roku 1986 úspešne obhájila dizertačnú prácu: Analýza liečiv skupiny esterov hydroxybenzoových kyselín
a štúdium využitia príslušných hydroxámových kyselín
ako chelátometrického indikátora pre stanovenie železa
a stala sa kandidátkou farmaceutických vied.
Medzi tým požiadala o zaradenie do atestačnej prípravy z lekárenstva, ktorú úspešne absolvovala v roku 1984.
Druhý stupeň špecializácie z lekárenstva absolvovala
v roku 1992.
Po spoločensko-ekonomických zmenách v roku 1989
došlo k zmene vlastníctva Fakultnej lekárne terajšej Univerzitnej, ktorá bola prevedená bezodplatným prevodom
do vlastníctva Farmaceutickej fakulty UK, ako výučbová
základňa študentov FaF UK. V nej sa stala v roku 1993
zástupkyňou prednostu. Neskoršie bola v roku 1995 rek-
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torom menovaná za prednostku Univerzitnej lekárne,
ktorou je doteraz.
V roku l995 sa úspešne habilitovala, jej habilitačná
práca Individuálne pripravované lieky a ich postavenie
vo farmakoterapii predstavovala dôležitý krok vo vývoji
lekárenstva na Slovensku.
Jej odborná publikačná činnosť doteraz predstavuje 51
pôvodných vedeckých prác, ktoré boli 14× citované.
V EVIPUPE UK má doteraz aj s abstraktmi a prednáškami 166 záznamov.
Jubilantka viedla a vedie diplomantov (doteraz cez
50), je konzultantkou rigorózantov, školiteľkou doktorandského štúdia, examinátorkou a zodpovedá za predmet Lekárenstvo. Okrem toho je stálou členkou komisie
pre Štátne záverečné skúšky, členkou odborovej komisie
„Lekárenstvo a sociálna farmácia“. Permanentne poskytuje odborné konzultácie pre atestantov z Lekárenstva.
Od roku 1979 je členkou Slovenskej farmaceutickej
spoločnosti (SFS). V roku 1982 bola zvolená za členku
Výboru lekárnickej sekcie SFS. V rámci sekcie organizovala odborné konferencie o kontrole kvality v lekárenskej starostlivosti. V roku 1991 sa stala vedeckou sekretárkou sekcie a v roku 1999 predsedníčkou Lekárnickej
sekcie SFS, hlavnou a nadšenou organizátorkou lekárnických dní. Tieto bývajú každoročne obyčajne aj s medzinárodnou účasťou. Na základe obsahu ich programu
a zamerania sa tešia v širokej farmaceutickej komunite
veľkej obľube. Tohtoročné lekárnické dni, ktoré sa konali v Ružomberku, boli už 36., z toho 20 ich bolo organizovaných pod odborným vedením pani doc. RNDr. M.
Fulmekovej.
Univerzitná lekáreň, ktorú vedie patrí odborne k najlepším lekárňam na Slovensku. Okrem výučby poskytuje 24-hodinovú službu 7 dní v týždni odborné konzultácie pacientom, lekárom a ostatným zdravotníckym
pracovníkom. Je zaradená medzi excelentné pracoviská
Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Univerzitná
lekáreň pod jej odborným vedením realizuje lekárenskú
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prax pre vlastných študentov, ale i pre zahraničných
v rámci výmenných praxí. Okrem vysokoškolákov sú
v Univerzitnej lekárni celoročne študenti Strednej zdravotníckej školy na povinnej lekárenskej praxi.
Doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc., ako ukazuje analýza doterajšej činnosti ako prednostka Univerzitnej lekárni a ako vysokoškolská učiteľka je optimálne a ideálne
spojenie medzi praxou a teóriou.
Za svoju prácu bola doteraz ocenená niekoľkými
vyznamenaniami: V roku 2000 jej bola udelená strieborná medaila Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za rozvoj fakulty.
Rektor Univerzity Komenského v roku 1999 jej udelil
„Pamätnú medailu UK k 80. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave.
Slovenská farmaceutická spoločnosť jej udelila Webe-

● 60. česko-slovenské

Farmakologické dny
Ve dnech 15. až 17. září 2010 se uskutečnily jubilejní
60. česko-slovenské Farmakologické dny v Hradci Králové. Tato odborná akce byla pořádána z pověření České
společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii
a toxikologii ČLS JEP Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové
a s královéhradeckým Ústavem experimentální biofarmacie (společným pracovištěm Akademie věd ČR
a PRO.MED.CS. Praha a.s.).
Této mezinárodní konference se zúčastnilo více jak
150 farmakologů a dalších odborníků ze všech farmakologických pracovišť, ústavů a kateder z České i Slovenské republiky i institucí akademií věd. Odborný program, rozložený do tří pracovních dnů a do více než 40
přednášek a 80 posterů, odrážel především trendy v rozvoji experimentální i klinické farmakologie, toxikologie
a příbuzných oborů. Jako příklad zmíněných trendů lze
uvést sympozium molekulární farmakologie, sympozia
věnovaná farmakoterapii kardiovaskulárního systému,
diabetes mellitus, dyslipidemií a ateroskleróze, a sympozium onkofarmakologie.

● Doc. RNDr. Marie Blešová,

CSc. – in memoriam
Široká česká a slovenská farmaceutická komunita
a príbuzní sa s bolesťou v srdci a s hlbokým zármutkom
24. septembra 2010 v Chráme sv. pána Jána Krstiteľa
a na cintoríne v Morkoviciach rozlúčili s pani
doc. RNDr. Máriou Blešovou, CSc., vysokoškolskou
učiteľkou, ktorá tragicky zahynula 13. septembra 2010
v Brne na Oblej ulici.
Naša kolegyňa sa narodila 12. augusta 1941 v moravČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE, 2010, 59, č. 5

rovu cenu za významnú pedagogickú, vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu vo farmácii. V roku 2009 na
8. zjazde Slovenskej farmaceutickej spoločnosti jej bola
udelená Medaila PhMr. Vladimíra Žuffu za prínos do
slovenského lekárnictva.
V roku 2010 jej dekan FaF UK v Bratislave udelil
Galenovú medailu FaF UK.
Vážená pani jubilantka, milá Magda, dovoľ mi, aby
som Ti za širokú obec farmaceutov poprial k Tvojmu
jubileu predovšetkým pevné zdravie, radosť z dobre
vykonanej práce, pohodu a veľa ďalších životných úspechov v prospech našej farmácie.
prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti,
Bratislava

Pozvání mimo jiné přijal a přednášku přednesl PharmDr. Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu
léčiv, a PharmDr. Radim Petráš, výkonný ředitele Asociace inovativniho farmaceutickeho průmyslu (AIFP).
V rámci konference se také uskutečnila soutěž o nejlepší prezentaci a posterové sdělení mladých farmakologů do 35 let.
Pracovní program konference se rovněž nesl v duchu
životního jubilea prof. RNDr. Jaroslava Květiny, DrSc.,
dr.h.c. i vzpomínky na nedávno zesnulou prof.
MUDr. Helenu Raškovou, DrSc., dr.h.c.
V rámci odborného i sociálního programu účastníci
konference navštívili unikátní „České farmaceutické
muzeum na Hospitalu v Kuksu“ a zúčastnili se večírku
v Botanické zahradě léčivých rostlin, která neodmyslitelně patří k Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.
V rámci 60. česko-slovenských Farmakologických
dní udělilo předsednictvo ČLS JEP na návrh výboru
České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii u příležitosti jejich významného
životního jubilea Čestné medaile ČLS JEP profesorce
Jiřině Martínkové a profesoru Františku Perlíkovi
a Čestné členství ČLS JEP profesoru Janu Švihovcovi
a profesoru Miloslavu Kršiakovi.
doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

skej dedinke Morkovice. V rokoch 1958–1963 študovala farmáciu najprv na Farmaceutickej fakulte v Brne
a štúdium dokončila na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave. Diplomovú
prácu vypracovala pod vedením RNDr. Milana Zahradníčka, CSc., na tému Směsné indikátory V. Štúdium
ukončila s vyznamenaním.
Po promócii 1 rok pracovala v lekárni vo Frýdlante
nad Ostrovicou v Severomoravskom kraji.
Neskoršie 1. augusta 1964 bola prijatá na miesto
vysokoškolskej učiteľky na funkciu asistentky na Katedru farmaceutickej chémie FaF UK v Bratislave. V tomto
roku sa stala aj členkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) a začala sa aktívne podieľať na práci
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