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spoloãnosti za v˘znamn˘ prínos do rozvoja koordinaãnej
chémie vo Fínsku a v roku 1995 mu bola Univerzitou vo
Wroclavi udelená Strieborná medaila. V roku 1997 mu
bola udelená Pamätná, v roku 2008 Strieborná a v roku
2012 Zlatá medaila Galenosa FaF UK. V roku 2008 mu
Americká chemická spoloãnosÈ udelila Zlatú medailu za
v˘znamn˘ prínos do svetovej vedy. V roku 2003 mu bola
udelená Pamätná medaila Slovenskej chemickej spoloãnosti, v rokoch 2003 a 2006 a 2009 získal prémiu Literárneho fondu SR za v˘znamn˘ ohlas v SCI. Je âestn˘m
ãlenom Americkej chemickej spoloãnosti a od roku 2004
je âestn˘m ãlenom Slovenskej farmaceutickej spoloãnosti (SFS), ktorá mu v roku 2007 udelila Weberovu
cenu SFS a v roku 2008 Medailu PhMr. Vladimíra
J. Îuffu. Okrem toho sa v roku 2003 stal nositeºom ocenenia Vedec roka 2002, v roku 2006 mu bola udelená
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Cena Juraja Hronca, ktorú udeºuje Matica Slovenska.
V roku 2009 sa stal nositeºom Zlatej medaile Vysokej
‰koly zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlÏbety
v Bratislave. Dotaraz je prv˘m a jedin˘m slovensk˘m
vedeck˘m pracovníkom, ktorého Univerzita Cambrigde
(Veºká Británia) navrhla a zapísala do Svetovej encyklopédie ako Vedeckú osobnosÈ roka. Je nositeºom Radu
ªudovíta ·túra, II. triedy, ktor˘ mu v roku 2008 udelil
prezident Slovenskej republiky.
VáÏen˘ pán profesor, dovoº mi Ti k Ïivotnému jubileu
srdeãne zablahoÏelaÈ, poìakovaÈ sa Ti za doteraj‰iu prácu, popriaÈ do ìal‰ích rokov pevné zdravie a kon‰tatovaÈ
to obligátne, krásne, ale hlavne reálne:
Ad multos annos, magister noster.
J. âiÏmárik

● Štátne vyznamenanie –
Dr.h.c., prof. RNDr. Jozefovi
Čižmárikovi, PhD.
DÀa 24. mája 2013 prezident SR Ivan Ga‰paroviã udelil ‰tátne vyznamenanie Medailu prezidenta Slovenskej
republiky Dr.h.c., prof. RNDr. Jozefovi âiÏmárikovi,
PhD., za v˘znamné zásluhy o rozvoj vedy a vzdelávania
v oblasti farmaceutick˘ch vied.
Profesn˘ Ïivot a práca oceneného od roku 1961 je spojená s Katedrou farmaceutickej chémie Farmaceutickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou farmaceutickou spoloãnosÈou (âes. slov. Farm.
2003; 52, 262–263 a 2013; 62, 103–105).
Anal˘za v˘sledkov v˘chovno-vzdelávacej, vedeckov˘skumnej a organizátorskej ãinnosti ho zaraìuje medzi
v˘znamné osobnosti farmaceutick˘ch vied.

K udeleniu vysokého ‰tátneho vyznamenania srdeãne
blahoÏeláme.
J. Lehotay

