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K významnému jubileu
doc. RNDr. Silvie Szücsovej, CSc., mim. prof.
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Doc. RNDr. Silvia Szücsová, CSc., mim. prof.,
sa dožila v plnej duševnej a fyzickej sviežosti a síl
80 rokov dňa 15. marca 2016.
Vysokoškolské štúdium ukončila na
Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v roku
1958. Jej prvým pracoviskom bola lekáreň na
Štúrovej ulici v Bratislave.
V roku 1959 bola preradená do Krajského
kontrolného laboratória, kde pracovala ako analytička, neskôr ako vedúca fyzikálno-chemického
oddelenia.
V roku 1966 získala na Farmaceutickej fakulte
UK vo vednom odbore farmácia titul doktora prírodovedy. Od roku 1969 pracovala ako odborná asistentka na Katedre lekárenstva vtedajšieho Inštitútu
pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ILF).
V roku 1986 obhájila hodnosť kandidáta farmaceutických vied vo vednom odbore farmaceutická
chémia. V roku 1990 bola menovaná do funkcie
vedúcej Katedry lekárenstva ILF, ktorú viedla až
do roku 2006. V roku 1993 habilitovala za docenta
vo vednom odbore farmaceutická chémia. V roku 2006 bola menovaná do funkcie mimoriadnej
profesorky Fakulty zdravotníckych špecializačných
štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity. Jej odborný rast sa od roku 1969 prelínal medzi farmaceutickou analytikou a lekárenstvom.
V odbore farmaceutická analytika získala
špecializáciu I. stupňa v roku 1964 a špecializáciu
II. stupňa v tom istom odbore v roku 1979. V odbore lekárenstvo získala špecializáciu II. stupňa
v roku 1985 a v odbore organizácia a riadenie
farmácie v roku 1989.

V rámci odbornej a vedeckej činnosti bola Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
riešiteľkou a spoluriešiteľkou rezortných a ústav- ale i bývalý Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov
ných výskumných úloh. Výsledky publikovala a farmaceutov i súčasná Slovenská zdravotnícka
v odborných časopisoch a na odborných ve- univerzita, Ústav farmácie sú hrdé na to, že si
deckých podujatiach.
svoj život, ale hlavne prácu spojila práve s nimi
Počas svojej profesijnej činnosti doc. RNDr. a jej výsledkami si významnou mierou prispela
Silvia Szücsová, CSc., vykonávala rad funkcií, kto- k rozvoju farmácie u nás. Z týchto významných
ré súviseli s odborom farmaceutická analytika odborných inštitúcií je nepochybne na Teba
a lekárenstvo:
hrdá Slovenská farmaceutická spoločnosť, a to
–	
Mestská odborníčka pre farmaceutickú ana- jej Lekárnická sekcia, ktorú si začala viesť v roku
lytiku (1988 – 1989)
1991 – 1999. Vedenie si prevzala po doc. Lehkom
–	
Č lenka redakčnej rady časopisu a pokračovala v organizovaní aktivít pre lekárFarmaceutický obzor (1986 – 1991)
nikov a tým zabezpečovala ich odborný rast.
–	
Vedúca redaktorka časopisu Farmaceutický
Vážená pani docentka, tešíme sa z toho, že
obzor (1992 – 2010)
dodnes patríš medzi uznávaných odborníkov
–	
Členka redakčných rád časopisov Lekárnické a účastníkov mnohých podujatí Slovenskej
listy, Lekárnik, Lekársky Obzor
farmaceutickej spoločnosti, predovšetkým jej
–	
Členka pracovnej skupiny akreditačnej lekárnickej sekcie.
Milá pani docentka, za všetkých farmaceukomisie Vlády SR pre farmaceutické vedy
(1999 – 2004)
tov, predovšetkým lekárnikov, ktorým si venovala
–	
Členka akademického senátu Fakulty svoj profesionálny život, ale i farmaceutických
zdravotníckych špecializačných štúdií SZU laborantov, kolegov, priateľov dovoľ zaželať Ti
(2002 – 2006)
k Tvojmu jubileu „mnoga leta“ v dobrom zdraví,
–	
Členka akreditačnej komisie MZ SR pre ďal- šťastí a radosti zo zmysluplnej práce v kruhu
šie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov všetkých, ktorí Ťa majú radi a vysoko si Ťa vážia.
a predsedníčka pracovnej skupiny akreditačnej komisie v kategórii farmaceut a farDoc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK
maceutický laborant (2004 – 2014)
Vedecký sekretár SFS
–	
Členka vedeckých rád IVZ, Farmaceutická fapredsedníčka Lekárnickej sekcie SFS
kulta UK, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity
–	
Predsedníčka Lekárnickej sekcie
Slovenskej farmaceutickej spoloč- Významné ocenenia
Weberova medaila
1984
nosti (1991 – 1999)
1986
–	
Hlavná odborníčka MZ SR pre odbor Bronzová medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
Pamätná plaketa za zásluhy IVZ
1992
lekárenstvo (1995 – 2007)
Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
1996
–	
Krajská odborníčka pre odbor leká- Čestné členstvo Slovenskej farmaceutickej
1997
spoločnosti
renstvo v Bratislavskom samospráv- Pamätná medaila Slovenskej farmaceutickej
1997
spoločnosti
nom kraji (2008 – 2013)
Pamätná medaila Farmaceutickej fakulty UK
1997
Doc. RNDr. Silvia Szücsová, CSc., zís- k 45. výročiu vzniku
Pamätná
medaila
k
150.
výročiu
založenia
spoločnosti
kala za svoju odbornú činnosť pre rozvoj
1998
lékařsko-slowanskej
ďalšieho vzdelávania najmä v odbore le- Weberova cena
2001
kárenstvo, ale i farmaceutická analytika Pamätná medaila Farmaceutickej fakulty UK
2002
k 50. výročiu vzniku
rad významných ocenení:
Medaila PhMr. V. J. Žuffu
2003
Milá pani docentka, predovšetkým
chcem zdôrazniť, že Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Slovenská farmaceutická spoločnosť,

Praktické lekárnictvo | 2016; 6(1) | www.solen.sk

Zlatá medaila Farmaceutickej fakulty UK
Pamätná medaila SZU, 55 rokov inštitucionálneho
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Bronzová Galenova medaila Farmaceutickej fakulty
UK pri 60. výročí vzniku
Pamätná medaila k 60. výročiu založenia inštitucionálneho
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

2006
2008
2012
2013

