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Číslo: 2022/KOV/SKO/3/08 Bratislava 10. februára 2022 
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní 
číslo SK/0004/OK/2022 začatom dňa 26.01.2022 na základe oznámenia koncentrácie 
podľa § 9 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov podnikateľom PENTA INVESTMENTS LIMITED so 
sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, 
Limassol, Cyprus zastúpeného splnomocneným právnym zástupcom advokátskou 
kanceláriou Škubla & Partneri s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 
IČO: 36 861 154  
 
 

r o z h o d o l 
 
 
na základe § 11 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že s ú h l a s í s koncentráciou podľa 
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov spočívajúcou v nadobudnutí nepriamej 
výlučnej kontroly podnikateľom PENTA INVESTMENTS LIMITED so sídlom Agias 
Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, 
Cyprus nad podnikateľom MEDICAL GROUP SK a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 
831 04 Bratislava, IČO: 31 708 030,  a to na základe Zmluvy o kúpe akcií zo dňa 
10.01.2022, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Glebi Holdings PLC na strane 
kupujúceho a spoločnosťou MGSN, s.r.o. na strane predávajúceho. 
 
O d ô v o d n e n i e : 
 
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len 

„úrad“) bolo dňa 26.01.2022 podaním zaevidovaným pod č. PMU/369/2022/OK-
476/2022 od podnikateľa PENTA INVESTMENTS LIMITED so sídlom Agias 
Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, 
Limassol, Cyprus (ďalej len „PENTA“) zastúpeného splnomocneným právnym 
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zástupcom advokátskou kanceláriou Škubla & Partneri s. r. o., Digital Park II, 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 861 154 doručené oznámenie 
koncentrácie (ďalej len „Oznámenie“) podľa § 9 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. 
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon“). Podaním Oznámenia, t. j. dňa 26.01.2022 bolo začaté správne 
konanie SK/0004/OK/2022 vo veci predmetnej koncentrácie. Oznámenie bolo 
úplné a odo dňa 27.01.2022 začala plynúť lehota na vydanie rozhodnutia 
o predmetnej koncentrácii. 
 

2. Ako vyplýva z informácií uvedených v Oznámení, koncentrácia spočíva v 
nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly nad MEDICAL GROUP SK a.s. so sídlom 

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31 708 030 (ďalej len „MEDICAL 
GROUP“ alebo “Nadobúdaná spoločnosť”) podnikateľom PENTA INVESTMENTS 
LIMITED so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 
2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus (ďalej len „PENTA” alebo „Oznamovateľ“) 
prostredníctvom podnikateľa Glebi Holdings PLC so sídlom Agias Fylaxeos & 
Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus 
(ďalej len „Glebi Holdings“) na základe zmluvy, ako je uvedené vo výroku 
rozhodnutia.  
 

3. Účastníkom správneho konania je spoločnosť Penta a účastníkmi koncentrácie sú 
spoločnosť Penta ako nadobúdateľ kontroly a spoločnosť MEDICAL GROUP ako 
nadobúdaná spoločnosť. 

 
4. Ako vyplýva z Oznámenia, skupina Penta pôsobí na trhoch najmä v oblasti 

poskytovania zdravotnej starostlivosti (ústavnej ambulantnej, lekárenskej), 
poskytovania verejného zdravotného poistenia, finančných služieb, maloobchodu, 
výroby, médií, realitnej činnosti a realitného developmentu. 

 

5. Vychádzajúc z informácií predložených v Oznámení je spoločnosť MEDICAL 
GROUP distribučná spoločnosť špecializujúca sa na komplexné zásobovanie 
zdravotníckych zariadení a lekární liekmi a zdravotníckymi pomôckami. 
 

6. Na základe informácií uvedených v Oznámení sa úrad zameral na aktivity 
účastníkov koncentrácie v oblasti zdravotníctva. Úrad predovšetkým zistil, že 
aktivity účastníkov koncentrácie sa horizontálne prakticky neprekrývajú, keďže 
žiadna zo spoločností v rámci skupiny Penta nepodniká v oblasti veľkodistribúcie 
liekov a zdravotníckych pomôcok (vrátane služieb vedenia konsignačných skladov) 
tak, ako nadobúdaná spoločnosť. Oznamovateľ uviedol, že jedna zo spoločností 
zo skupiny Penta je síce formálne držiteľom licencie v danej oblasti, avšak 
veľkodistribúciu farmaceutických produktov v praxi nerealizuje. Ide o spoločnosť 
PHARMIX, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 
47 781 335 (ďalej len „PHARMIX, s.r.o.“). Prostredníctvom spoločnosti PHARMIX, 
s.r.o. sa zabezpečuje dovoz vybraných Rx liekov1, a to výlučne pre sieť lekární Dr. 
Max. Spoločnosť PHARMIX, s.r.o. navyše nepôsobí ako klasický veľkodistribútor, 
zabezpečuje len dovoz týchto vybraných Rx liekov, pričom tie sú následne predané 
distribučným spoločnostiam, ktoré ich distribuujú do jednotlivých lekární v rámci 

                                            
1 lieky na recept 
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siete Dr. Max. Čo sa týka charakteristiky Rx liekov, ktoré sú dovezené 
prostredníctvom spoločnosti PHARMIX, s.r.o., [.......................................................  
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
....................................................................................]2 Na základe uvedených 
skutočností úrad vyhodnocuje, že z horizontálneho pohľadu predmetná 
koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy. 

 
7. Úrad skúmal aj vertikálny vzťah medzi účastníkmi koncentrácie. Spoločnosť  

MEDICAL GROUP pôsobí v oblasti veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych 
pomôcok a skupina Penta v oblasti zdravotníctva, a to v rôznych oblastiach, 
v rámci ktorých dochádza k nákupu liekov a zdravotníckych pomôcok (sieť Dr. 
Max, sieť nemocníc Svet zdravia, sieť polikliník Procare a zdravotná poisťovňa 
Dôvera). Úrad na základe Oznámenia v prvom rade konštatuje, že už v súčasnosti 
existuje vertikálny vzťah medzi účastníkmi koncentrácie, keďže MEDICAL GROUP 
dodáva lieky a zdravotnícke pomôcky do siete lekární Dr. Max a tiež 
existuje možnosť potencionálneho vertikálneho vzťahu dodávok liekov 
a zdravotníckych pomôcok do nemocníc, polikliník, ako aj ich nákup 
prostredníctvom poisťovne. 

 
8. Úrad preskúmal všetky do úvahy prichádzajúce alternatívy relevantných trhov 

(vychádzajúc z predošlej rozhodovacej praxe)3, čo sa týka týchto vertikálnych 
vzťahov s ohľadom na postavenie účastníkov koncentrácie, v kontexte štruktúry 
príslušných trhov, ktoré sú známe úradu z jeho predošlej rozhodovacej činnosti. 
Najmä sa zameral na možné užšie členenie segmentu dodávky liekov 
a zdravotníckych pomôcok osobitne na podskupiny RX lieky, OTC lieky4 
a zdravotnícke pomôcky, a to aj z pohľadu ich dodávok jednotlivým typom 
odberateľov (nemocnice a polikliniky, poisťovne, lekárne). Z pohľadu 
dodávateľského trhu (v rámci jednotlivých alternatív) liekov a zdravotníckych 
pomôcok boli v Oznámení predložené údaje, ktoré preukazujú nízky trhový podiel 
nadobúdanej spoločnosti v rámci jednotlivých alternatív trhov vrátane 
pomenovania dostatočnej konkurencie v podobe veľkodistribútorov liekov so 
silnejším postavením na trhu, napríklad PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., 
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, MED - ART, spol. s r.o. 
V súvislosti so segmentom dodávok liekov a zdravotníckych pomôcok je pritom 
možné rozlišovať tzv. full-line a short-line veľkodistribútorov. Full-line 
veľkodistribútori dodávajú do verejných lekární humánne lieky v takmer celej šírke 
sortimentu požadovanej verejnými lekárňami. Short-line veľkodistribútori liekov 
dodávajú do verejných lekární užší rozsah sortimentu. Nadobúdaná spoločnosť aj 
uvedení najväčší konkurenti sú full-line veľkodistribútori. Avšak vzhľadom na to, že 
prípadné členenie veľkodistribútorov z uvedených hľadísk by podstatným 
spôsobom neovplyvnilo postavenie účastníkov koncentrácie na relevantnom trhu 
veľkodistribúcie liekov a posudzovaný vplyv predmetnej koncentrácie na 

                                            
2 Obchodné tajomstvo – citlivé komerčné aspekty podnikania 
3 Rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 2021/KOK/SKO/3/67 zo dňa 08.12.2021 
a  č. 2015/FV/3/1/020 zo dňa 22.06.2015 
4 voľnopredajné lieky 
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podmienky hospodárskej súťaže, úrad nepovažuje presné vymedzenie 
relevantných trhov za potrebné. Úrad tiež zobral do úvahy, že nadobúdaná 
spoločnosť nerealizuje distribúciu žiadnej špecifickej kategórie liekov a 
zdravotníckych pomôcok, a teda činnosť nadobúdanej spoločnosti nie je špecifická 
na trhu z pohľadu tovaru, ktorý distribuuje, resp. služieb, ktoré poskytuje. 
Predovšetkým na základe týchto skutočností, úrad dospel k záveru, že v tomto 
smere nebola preukázaná schopnosť a motivácia obmedzovania prístupu 
k vstupom pre konkurenčných odberateľov liekov/zdravotníckych pomôcok a ani ku 
zákazníkom pre konkurenčných veľkodistribútorov liekov. 

 
9. Z predložených informácií v Oznámení úrad zistil, že nie je dôvod na  

vydanie rozhodnutia s odôvodnením v plnom rozsahu.  
 

10. Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že 
posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona, keďže značne 
nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo 
posilnenia dominantného postavenia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 

 
 
 

 
 

Poučenie: 
 

Podľa § 27 ods. 1 zákona č.187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v spojení s § 61 ods. 1 zákona            
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „správny poriadok“) proti tomuto rozhodnutiu môže byť podaný rozklad 
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií, Drieňová 24,     
826 03 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. O rozklade podľa § 14 ods. 
1 zákona rozhoduje Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Podľa § 61 
ods. 1 správneho poriadku včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho 
súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (elektronický podpis) 
 Ing. Boris Gregor 
 podpredseda 
     Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 
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Rozhodnutie sa doručuje: 
 
Škubla & Partneri s. r. o. 
Digital Park II, Einsteinova 25  
851 01 Bratislava 
IČO: 36 861 154 
 


