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Štvorec. Štyri krát štyri metre. Geometrický útvar, ktorý čaká na svoj obsah. Inštalácia štvorca 
a jeho umiestnenie do galérie z neho robí tzv. súčasné, zámerne provokujúce umenie.
Spolu s ostatnými výstrednými inštaláciami a sprievodnými marketingovými ťahmi nás má 
prinútiť prehodnotiť naše životy od privátnych sfér až po najzásadnejšie humanistické otázky. 
Hlavný hrdina Fabrice je kurátorom pripravovanej výstavy, ktorej dominuje koncept štvorca.
Na začiatku príbehu ho vidíme ako príťažlivého, úspešného, sebavedomého až narcistického 
muža, ktorý si so svojím platom a neriskujúcim intelektuálnym liberalizmom bohato vystačí. 
Na konci sa stáva obyčajným ustarosteným chlapom, strápneným jednorazovým milencom, 
bezradným rozvedeným otcom, z práce vyhodeným bývalým snobom...

Odoslaním odpovede dáva účastník súťaže organizátorovi súťaže svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, názov 
a adresa lekárne, telefónne číslo, e-mail adresa na účely realizácie tejto súťaže, jej vyhodnotenie, identifi káciu výhercov a ich kontaktovanie, a to na obdobie 
1 roka. Účastník súťaže má právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu redakcie alebo e-mailom 
na adresu: lekarnik@unipharma.sk. Odvolanie súhlasu počas doby trvania súťaže má za následok vylúčenie z účasti v súťaži.

Svoje odpovede posielajte do 31. mája 2018 na adresu redakcie 
poštou alebo e-mailom na: lekarnik@unipharma.sk. 

K správnej odpovedi pripíšte názov a sídlo lekárne, v ktorej pôsobíte. 
Výherca získa 2 vstupenky na predstavenie Štvorec,
 22. júna 2019 o 19:00 hodine v novej budove SND.

Vyhodnotenie aprílovej súťaže o dve vstupenky na predstavenie v SND: 
Správna odpoveď na otázku z minulého čísla znie: 

Postavu Alexandry Ľvovny Rachamanovovej stvárňuje Monika Potokárová.

Dve vstupenky získava a na predstavenie sa môže tešiť: 
Mgr. Patrícia Antoliková, Lekáreň Dona Bosca, Bratislava. 

Srdečne gratulujeme.

SÚTAŽNÁ OTÁZKA: 
Ako sa volá herec, ktorý stvárnuje hlavnú postavu 
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lekárnik • máj • 2019

Ročník XXIV.    číslo 05    máj 20192

02 Obsah, suťaž SND
03 Úvodník
04  Navštívili UNIPHARMU
06  Polemika – Je možné ovplyvniť spotrebu liekov 

aktívnym manažmentom preskripcie? 
12  Reportáž – Konferencia off label vs. on label liečba
14  Rozhovor – Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.: 

„Medzi moje najväčšie úspechy patrí medzinárodná 
akreditácia UVLF”

17  Genas informuje – Asociáciu GENAS povedie 
nový výkonný riaditeľ

18  AVEL informuje – Systém overovania liekov
20 Zo života lekárnika – PharmDr. Jana Záhoráková: 

„Majiteľom lekárne by mal byť lekárnik”
22  Slovenské lekárenstvo pouč sa – V Anglicku 

je priam nemožné otvoriť si novú lekáreň
24  Rozhovor – Doplnky pre zdravie z Maďarska
26 SOOL informuje – Čo nového v SOOL
27 NRSYS informuje – Čo čaká lekárnikov 

v súvislosti s eKasou?
28 Spravodajský blok
30 Správy z Česka
31  Správy z Nemecka
32 Svet farmácie
33 Kokteil z farmácie
34 Reportáž – Farmaceutická botanika uvedená 

do života
36 Právne rady – Internetová lekáreň v optike GDPR
38 Laudatio – RNDr. Ing. PhMr. Eva Radějová, CSc.
39 Reportáž – Vernisáž k ankete Slovenka roka 2019
40 Reportáž – Slovenka roka 2019
42 HLAVNÁ TÉMA – Dentálna hygiena je pre zdravie 

ústnej dutiny kľúčová
45 IPL v praxi
46 Diskusné fórum – Liekové interakcie 

u pacienta s farmakoterapiou lakosamidom
48 Nemocničné lekárenstvo – Pracovné semináre 
50 Klinická farmácia v praxi 

– Úprava farmakoterapie v predoperačnom období
52 Veterinárne okienko 

– Dokážu komáre preniesť ochorenia?
54 Aktuálne – Problematika kliešťov na Slovensku
55 Sudoku – Essity Slovakia s.r.o.
56 Liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie 

v zmysle zákona o liekoch 14
58  Čo nové na fakulte – Katedra bunkovej 

a molekulárnej biológie očami doktoranda
59 Príbehy liečiv – Morfín
60  Študentské okienko – Marcové aktivity Spolku 

Košických študentov farmácie 
61  Čo nové na UVLF v Košiciach – Vedecký časopis 

Folia Pharmaceutica Cassoviensia uvedený do života
62  Dejiny slovenského lekárnictva – História 

prešovskej Lekárne u sv. Trojice a súvisiace príbehy
64  Farmácia v umení – Stratené ilúzie 
66  Cestujem, cestuješ, cestujeme 

– Magické Jordánsko
67  Tiráž


