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Vážený pán primátor,

Slovenská lekárnická komora, v mene členov ktorej si Vás dovoľujem osloviť nasledujúcim listom  si 

v tom to  roku pripomína sedemdesiate výročie násilného ukončenia činnosti po nástupe tota litného režimu 

a zároveň tridsiate výročie znovuobnoven í činnosti.

Činnosť profesijnej samosprávy farm aceutov na našom území začala už v roku 1927  za lo že n ím  
Zväzu lekárnikov Slovákov. Práve obdobie začiatku minulého storočia je poznamenané význam nou 

spoločenskou angažovanosťou našich predchodcov, ktorí patrili k málo početnej slovenskej inteligencii 

v novovzniknutej a rozvíjajúcej sa Slovenskej republike. Títo naši kolegovia významnou mierou prispeli nie 

iba k budovaniu farmácie a lekárnictva, ale tiež k vzmáhaniu so kultúrneho a spoločenského života.

Lekáreň U Salvatora postavil lekárnik Rudolf Adler v roku 1904  ako súčasť na vtedajšiu dobu 

luxusného päťpodlažného domu projektovaného bratislavským architektom  Ferdinandom Kittlerom. 

Charakteristickou črtou členenej secesnej fasády je socha Krista Spasiteľa na vonkajšej fasáde budovy, 

ktorej autorom  je slovenský sochár a maliar Alojz Rigele a ktorá korešponduje s historickým názvom 

lekárne používaným od roku 1833, keď pôvodná lekáreň Salvator sídlila na Panskej ulici. Priestor oficíny 

bol úmyselne projektovaný tak, aby v ňom bolo možné um iestn iť pôvodný barokový mobiliár te jto lekárne. 

V Lekárni U Salvatora vykonávali lekárenskú prax a tirocmálnu skúšku viaceré známe osobnosti 

slovenského lekárenstva, napríklad v rokoch 1911 -  1913  PhMr. Ján Halaša, známy slovenský lekárnik, 

fo togra f a propagátor turistiky. Hoci lekáreň prežila od roku 1904  viaceré štátne zriadenia a režimy, už 

štvrťstoročie je bohužiaľ uzatvorená.

Vážený pán primátor,

pri príležitosti spomínaných výročí si aj my, súčasné vedenie Slovenskej lekárnickej komory, viac než 

symbolicky uvedomujeme potrebu spoločenskej zodpovednosti a nevyhnutnosť pozitívneho 

ovplyvňovania vzťahu odbornej i laickej verejnosti k odkazu našich predkov, nevynímajúc potrebnú 

starostlivosť o hm otné dedičstvo.

Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava 3 
+427 9 02 41 6  418  
sekretanat(g)sleksk /  www.slek.sk

MAG0P00UJU97

http://www.slek.sk


Dovoľujeme si Vás požiadať o stre tnutie  a otvorenie diskusie o možnostiach spolupráce 

samosprávy Hlavného mesta a Slovenskej lekárnickej kom ory pri ďalšom osude chátrajúcej lekárne 

u Salvatora. Možnosť oživenia tohto  priestoru spôsobom, ktorý by rešpektoval historický odkaz a zároveň 

by priniesol nový rozmer odborného o spoločenského využitia te jto ikony slovenskej farmácie vnímame 

ako výzvu, zodpovednosť i záväzok voči všetkým, ktorí v ťažkých podmienkach form ovali slovenský 

spoločenský život. Slovenská lekárnická komora je pripravená napomôcť snahám a úsiliu samosprávy 

Hlavného mesta o zachovanie a oživenie nehnuteľnosti, ktorej súčasťou je lekáreň Salvator.

V prípade Vášho záujmu Vás prosíme o návrh možného termínu stretnutia. Navrhujeme stretnutie 

v prvej polovici mesiaca jún, v prípade Vašich časových m ožností Vás prosíme o jeho upresneme.
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