Katedra farmakológie a toxikológie
Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

Prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc.
† 22. 11. 2015

* 30. 08. 1940

KOMEMORÁCIA

Dňa 22. 11. 2015 nás navždy opustil pán prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc.
vysokoškolský učiteľ, vedec, čelný predstaviteľ slovenskej farmakológie a farmácie,
organizátor vedeckého i spoločenského života, kolega, priateľ. Dňa 30.11. sa na
Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave uskutoční spomienka na jeho život a pôsobenie.
Profesor Švec sa narodil dňa 30. 8. 1940 v Bratislave. Medicínu vyštudoval na Fakulte
všeobecného lekárstva Karlovej univerzity v Prahe, kde bol promovaný v roku 1963.
Následne nastúpil na ašpirantúru z farmakológie na Farmakologickom ústave ČSAV v Prahe,
ktorú pod školiteľstvom profesorky MUDr. Heleny Raškovej, DrSc. a MUDr. Karola Maška,
CSc. úspešne ukončil obhájením kandidátskej dizertačnej práce v roku 1968. Po obhajobe
nastúpil ako vedecký pracovník na Farmakologický ústav ČSAV – pracovisko v Bratislave
(neskôr Farmakologický ústav SAV). Krátko na to odišiel na študijný pobyt na University
College do Londýna. Po vzore svojho otca, vysokoškolského učiteľa a vedca, ale aj po
skúsenostiach na londýnskej univerzite, v roku 1971 nastupuje ako vedecký pracovník na

Vedecko-výskumný ústav FaF UK, neskôr prešiel na Katedru farmakodynamiky a toxikológie
(teraz Katedra farmakológie a toxikológie). Za docenta bol vymenovaný v roku 1984, za
profesora v roku 1992 a v roku 1993 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a získal vedeckú
hodnosť DrSc.
V rokoch 1990-2005 bol vedúcim Katedry farmakológie a toxikológie.
Dve funkčné obdobia (1994-2000) pôsobil vo funkcii dekana Farmaceutickej fakulty a
významne sa podieľal na rozvoji a modernizácii nielen výučby farmakológie na
Farmaceutickej fakulte, ale aj na rozvoji fakulty ako takej.

Program komemorácie na FaF UK
Dátum: 30.11.2015
Miesto: Miestnosť č. 101 (1.posch.), Ul. Odbojárov 10, Farmaceutická fakulta UK
v Bratislave
9:20 – Príchod
9:30 – Príhovory
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH (Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK)
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. (dekan Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave)
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. (predsedníčka Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS)
doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. (Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK)
9:50 – Minúta ticha

