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Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární odštartovala svoju činnosť, jej 
prioritou je propacientsky prístup 
 
 
Bratislava 9. augusta 2018 – Novovzniknutá Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární na 
Slovensku (APSL) odštartovala svoju aktívnu činnosť prvou členskou schôdzou, na ktorej prebehla 
voľba štatutárov predsedníctva a kontrolnej komisie. APSL si dáva za primárny cieľ rozvíjať 
moderný propacientsky prístup, transparentnosť v poskytovaní lekárenských služieb a podporu 
inovácií v sektore. Zakladajúcimi členmi APSL sú spoločnosť MIRAKL, a.s., ktorá na Slovensku 
prevádzkuje lekárne Dr.Max, spoločnosť BENU Slovensko, a.s., a FARMAKOL spoločnosť s ručením 
obmedzeným Ľubotice. 
 
Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku je záujmovým združením, ktorého cieľom 
je vytvárať a posilňovať optimálne podmienky na rozvoj lekárenstva a lekárenskej starostlivosti a 
rozširovanie jej kvality. Najväčší prevádzkovatelia lekárenských sietí na Slovensku v nej dohromady 
zastrešujú viac ako 2 200 zamestnancov a 408 lekární. 
 
Súčasťou historicky prvej členskej schôdze Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární bola aj voľba 
predsedu a členov predsedníctva združenia. Predsedom APSL sa stal Róbert Nemčický, riaditeľ a člen 
predstavenstva BENU Slovensko, podpredsedami APSL sú výkonný riaditeľ Dr.Max Slovensko Jan Žák 
a Miloslav Chmeliar, konateľ spoločnosti Farmakol spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice.  
  
„Založením Asociácie a jej oficiálnym štartom jej členovia potvrdili svoj záujem na vytváraní 
spravodlivých a rovných podmienok v oblasti lekárenstva na Slovensku, jeho ďalšom rozvoji 
a napredovaní, bez ohľadu na vlastníctvo,“ uviedol predseda APSL Róbert Nemčický.  
 
„Aj z tohto dôvodu bude prioritou Asociácie dbať na odbornosť a rozvoj komplexného poradenstva pre 
zákazníkov v otázkach zdravia, s individuálnym prístupom a dôrazom na služby s pridanou hodnotu,“ 
doplnil Jan Žák, výkonný riaditeľ lekární Dr.Max na Slovensku. 
 
Okrem toho bude APSL reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo 
vzťahu k predstaviteľom vlády, národnej rady, ústredných a ostatných orgánov štátnej správy, 
územnej samosprávy, politických strán a hnutí, odborov, záujmových skupín, národných 
a medzinárodných inštitúcií, stavovských komôr vrátane Slovenskej lekárnickej komory. 

V tomto smere je jedným z cieľov APSL predkladať relevantným inštitúciám návrhy k otázkam, ktoré 
sa týkajú prevádzkovania lekární. Tieto snahy APSL podporí výskumami a analýzami, seminármi 
a vzájomnou výmenou poznatkov medzi členmi, ale aj navonok a na medzinárodnej úrovni. 
V prípade, že bude o to požiadaná, je APSL pripravená pôsobiť ako odborný radca týchto inštitúcií 
v rámci diskusií o otázkach lekárenstva na Slovensku. 
 
Všetci členovia združenia zostávajú aj naďalej ekonomicky a právne nezávislými subjektmi. Zároveň 
sa zaviazali, že sa budú riadiť spoločnou deklaráciou o dodržiavaní etických princípov pre 
poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. 
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O Asociácii prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku 
 
Záujmové združenie je registrované ako právnická osoba zapísaná do Registra záujmových združení 
právnických osôb vedeného MV SR so sídlom Digital Park II/D, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava. 
Predseda APSL je Róbert Nemčický (riaditeľ a člen predstavenstva BENU Slovensko, a.s./PHOENIX 
Slovakia Holding, s.r.o.), členmi predsedníctva a podpredsedami APSL sú Miloslav Chmeliar (konateľ 
spoločnosti FARMAKOL, spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice) a Jan Žák (predseda 
predstavenstva spoločnosti MIRAKL, a.s./výkonný riaditeľ spoločnosti Dr.Max Slovensko). Informácie 
o APSL nájdete na www.apsl.sk. 
  
 
 

Informácie o členoch: 

Dr.Max 

Lekárne Dr.Max vznikli v roku 2006 s cieľom byť k ľuďom čo najbližšie. V súčasnosti sú lídrom na trhu lekární v 

Slovenskej republike, zákazníci ich nájdu na 285 miestach po celom Slovensku. Najväčšou hodnotou firmy sú 

zamestnanci, do ktorých rozvoja spoločnosť dlhodobo investuje. Dr.Max na Slovensku v súčasnosti zamestnáva 

viac ako 1 700 ľudí, čím je najväčším zamestnávateľom v odbore. Dr.Max prevádzkuje aj lekárne v Česku, 

Poľsku, Rumunsku, Srbsku i Taliansku.  

BENU 

Lekárne BENU predstavujú novú kvalitu lekárenskej starostlivosti. Najširšia ponuka liekov a doplnkového 

sortimentu, príjemné prostredie a predovšetkým profesionálni lekárnici zameraní na pomoc a individuálne 

poradenstvo pacientom a zákazníkom. Tím BENU v SR tvorí dnes 380 spolupracovníkov a 70 lekární. Lekárne 

BENU sú súčasťou skupiny PHOENIX, vedúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v Európe. Skupina 

PHOENIX pôsobí v 26 krajinách Európy a prevádzkuje viac ako 2 200 vlastných lekární. 

Farmakol 

Spoločnosť bola založená Spoločenskou zmluvou 30. 4. 1993. Prvé povolenie na poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti v odbore zásobovania s liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami jej bolo 

vydané Ministerstvom zdravotníctva SR 27. 7. 1993. Vznik spoločnosti je datovaný na 15. 9. 1993. Zásobovanie 

zdravotníckych zariadení začala spoločnosť vykonávať po svojom zápise v obchodnom registri z prenajatých 

priestorov na Jurkovičovej ulici v Prešove. V roku 1996 došlo k prevodu obchodných podielov na jedného 

spoločníka a súčasne k zmene sídla prevádzky na ulicu Hollého 14 v Prešove. Svoju činnosť začala rozširovať aj 

na zásobovanie súkromných lekární. Výstavbou nových priestorov spoločnosť rozšírila a výrazne skvalitnila 

podmienky na skladovanie a distribúciu liekov. Priestory s podlahovou plochou cez 2 193 m2 sa nachádzajú na 

Hollého 3 v Prešove a začali sa užívať od 25. 7. 2000. Ročné obraty postupne narastali aj vďaka budovaniu 

vlastnej siete lekární. Podiel predaných liekov spoločnosťou na celkovom predaji sa pohybuje medzi 3,5 až 4 % v 

rámci územia SR. Snahou spoločnosti je skvalitňovať poskytované služby a minimálne udržať podiel predaných 

liekov na území SR. 

 

http://www.apsl.sk/

