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PHARMACOPOLA
OSLAVUJE 30. NARODENINY

MALO TO ZMYSEL

Keď niekto oslavuje svoje okrúhle tridsiate narodeniny, tak sa považuje za 

človeka, ktorý už vie čo od života chce a  aj to, ktorým smerom chce 

napredovať. Spoločnosť PHARMACOPOLA je na tom rovnako, pretože jej 

ciele či vízie sú jasne dané, pretože z malého „dievčatka“ sa stala zrelá 

„žena“, ktorú na Slovensku pozná takmer každý z  veterinárneho či 

chovateľského odvetvia. Za tých dlhých tridsať rokov svojej existencie si 

vybudovala meno, ktoré niečo znamená a má tendencie v týchto dobre 

zabehnutých koľajach pokračovať. 

História PHARMACOPOLY sa datuje od 23. septembra 1992, kedy ju v Žiari 

nad Hronom založili dvaja veterinári – Viliam Weiss a Ján Greguš. Stali sa 

tak doslova priekopníkmi nového distribučného priemyslu vo veter-

inárnej oblasti, a  to, že ich vízie a  ciele boli správne, potvrdzuje hlavne 

stabilita PHARMACOPOLY na slovenskom trhu. 

Za posledné roky pomyselné žezlo prebrali po Viliamovi Weissovi a 

Jánovi Gregušovi ich synovia, taktiež vyštudovaní veterinári, ktorí 

spoločnosti dodali nový svieži nádych a  úspešne pokračujú v  rodinnej 

tradícii.

Firmu sme nezakladali ako rodinný podnik, ale vedeli sme, že tu 

môžu pracovať naši rodinní príslušníci a tak sa aj stalo. Pracujú 

tu naši synovia, zastávajú dôležité funkcie a pracovať tu môžu aj 

vnúčatá, samozrejme ak budú chcieť, hovorí Viliam Weiss.

VILIAM Weiss
majiteľ PHA



KĽÚČOVÁ
JE VĎAČNOSŤ

ČO K JUBILEJNÉMU
30. VÝROČIU ŽELAJÚ

NEBOLA PHARMACOPOLOU...

Samozrejme PHARMACOPOLA by 

nebola tou, ktorou je dnes bez 

šikovných, lojálnych zamestnan-

cov a taktiež aj verných klientov, 

za čo sme každému jednému 

nesmierne vďační a  patrí vám 

obrovské ĎAKUJEME. 

No a ako to ku každej dobrej 

oslave patrí, našej tridsaťročnej 

oslávenkyni treba zaželať veľa 

dobrých rozhodnutí v  ďalších 

rokoch, pevné väzby vo vnútri 

spoločnosti a  v  neposlednom 

rade aj správne inovatívne kroky, 

ktoré ju posunú vždy vpred. 

TAK EŠTE RAZ,
PHARMACOPOLA,
VŠETKO LEN TO

NAJLEPŠIE!

TÍ NAJHLAVNEJŠÍ,
BEZ KTORÝCH BY PHARMACOPOLA

Lukáš Weiss
konateľ Pharmacopoly

„Z  pozície novej generácie vedenia spoločnosti mám prianie, aby 

srdce PHARMACOPOLY  zostalo v  rovnakom nastavení a  rytme ako 

doteraz, a  to čo najdlhšie. To je tá pravá podstata, ktorá ju drží a 

posúva tam, kde sa dostala. To pravé „pharmacopolové“ srdce tvoria 

naši zamestnanci a zákazníci - na týchto pilieroch naša spoločnosť 

vyrástla a na nich ju môžeme rozvíjať a budovať aj naďalej.

Taktiež dlhoročné zdravé fungovanie spoločnosti, chuť našich 

zamestnancov pre ňu pracovať, to sú faktory, ktoré zákazníci vníma-

jú a cítia, že PHARMACOPOLA je iná, výnimočná. Sme nesmierne radi 

a  vážime si to, že sú nám naši zákazníci za tie roky stále verní, že 

vnímajú hodnoty našej spoločnosti a veríme, že ich bude stále viac. 

Pretože bez nich by PHARAMACOPOLA nebola PHARMACOPOLOU.“ 

„Prajem nám, aby to vo vnútri spoločnosti stále fungovalo, pretože bez správnych ľudí na svojich pozíciách to 

jednoducho nejde. Je tiež dôležité, aby sme všetci ťahali za jeden koniec a aby vzťahy v našej spoločnosti boli 

vždy pevné, lebo to je tá správna cesta. To, že to v tomto smere PHARMACOPOLE ide, je dôkazom toho, že máme 

spoločne dobre našliapnuté aj do ďalších výročí.“  

Milan Greguš
konateľ Pharmacopoly



„PHARMACOPOLE želám, aby bola stále živým 

organizmom ako je doteraz, kde každá bunka 

symbolizuje konkrétnu pozíciu, konkrétneho 

človeka, ktorí vzájomne vytvárajú zdravý a 

dynamický organizmus. Je to pre mňa práca, kde 

nepoužívam slovo musím, ale môžem. Na život či 

už v práci alebo doma sa netreba pozerať, na to 

čo musíme, ale na to čo môžeme, lebo môcť 

znamená sloboda.“ 

„Nech nás hlavne neopúšťa šťastie, pretože vo 

všetkom musím byť aj kus šťastia, aby veci mohli 

fungovať ako majú.“  

„Vážení spolupracovníci, kolegyne, kolegovia, 

zhodnotiť 30 rokov existencie firmy nie je vôbec 

jednoduché. Mnoho firiem nemalo také  šťastie, 

aby sa dočkalo takéhoto výročia. Už neuveri-

teľných 30 rokov uplynulo od prijatia nášho 

prvého zamestnanca a  30 rokov sa tešíme zo 

vzájomnej spolupráce s vami. Som veľmi rád, že 

práve v  tomto období v  takomto veľkom rodin-

nom kruhu otvárame novú 30-ročnicu a zároveň 

spoločne s  vami si môžeme zaspomínať na 

veľmi bohatú minulosť. Zhodnotiť všetko to, čo 

sme doposiaľ dosiahli. 

Chcem poďakovať všetkým, ktorí ste sa svojou 

aktivitou a  zmysluplnou prácou podieľali na 

budovaní a rozvoji našej firmy.

A čo vám priať do ďalších rokov? Predovšetkým 

pevné zdravie, vzájomnú úctu a dobré pracovné 

vzťahy. Príjemné pracovné prostredie a  veľa 

dobrých nápadov, aby sa vedeniu firmy podarilo 

stanoviť vždy také ciele, ktorých splnenie zabez-

pečí poprednú pozíciu firmy na trhu, priaznivú 

povesť a špičkové služby pre uspokojenie zákaz-

níkov. Prajem všetkým zamestnancom veľa 

úspechov a aby sa vo PHARMACOPOLE cítili 

spokojní.“ 

Ján Greguš
majiteľ Pharmacopoly

Viliam Weiss
majiteľ Pharmacopoly

Andrej Žigo
konateľ a generálny riaditeľ

„Odvolal by som sa na starú známu múdrosť, a to, aby nastupujúca generácia PHARMACOPOLY nezabudla na povesť o 

Svätoplukových prútoch, ktorá hovorí o tom, že v jednote je sila. V minulosti bol náš kľúč úspechu hlavne v tom, že hoci 

sme my traja spoločníci mali občas na veci rozdielne názory a čas od času sa vyskytli aj menšie konflikty, nikdy to 

nebolo také dramatické, aby sme PHARMACOPOLU čo i len náznakom ohrozili. A práve toto naše zmýšľanie nadväzova-

lo a aj nadväzuje na Svätoplukovu povesť, čo je podľa môjho názoru kľúčové.

Pokiaľ naša spoločnosť udrží silnú víziu aj naďalej a bude rešpektovať už spomínanú legendu, tak tu bude na večné 

časy a raz sa bude pokojne oslavovať aj jej sté výročie. Treba vždy myslieť na to, že rozhodujúci nie je veliteľ, ale tím.

A to hovorí samé za seba.“

Keď riadia firmu starí, je to 
tragédia. Keď riadia firmu mladí, 
je to komédia. Keď vraj riadia 
firmu aj mladí aj starí, je to 
harmónia, ale kto to kedy ukázal, 

že sa to dá, to je otáznik.

Viliam Weiss

Petr Samohýl
majiteľ Pharmacopoly



PHARMACOPOLA
V ČÍSLACH

1992

2 zamestnanci

1995

8 zamestnancov

2000

28 zamestnancov

2005

74 zamestnancov

2010

88 zamestnancov

2015

94 zamestnancov

2020

100 zamestnancov

2022

 106 zamestnancov

Takto rástol
počet zamestnancov

počet zákazníkov- 280 

predajné dodávky- dodávky doručené zákazníkom 12 000

počet zúčtovaných dokladov/faktúr- 10 000

počet položiek/tovarov- 300 

ROK 1992

počet zákazníkov- 2 200

predajné dodávky- dodávky doručené zákazníkom- 40 755

počet zúčtovaných dokladov/faktúr- 32 260

počet položiek/tovarov- 5 300

ROK 2001

počet zákazníkov- 2 500

predajné dodávky- dodávky doručené zákazníkom- 50 520

počet zúčtovaných dokladov/faktúr- 46 340

počet položiek/tovarov- 5 155

ROK 2005

počet zákazníkov- 2 500

predajné dodávky- dodávky doručené zákazníkom- 78 570

počet zúčtovaných dokladov/faktúr- 55 360

počet položiek/tovarov- 11 144

ROK 2010

počet zákazníkov- 2 573

predajné dodávky- dodávky doručené zákazníkom- 89 100

počet zúčtovaných dokladov/faktúr- 61 730

počet položiek/tovarov- 13 061

ROK 2015

počet zákazníkov- 3 100

predajné dodávky- dodávky doručené zákazníkom- 138 540

počet zúčtovaných dokladov/faktúr- 86 510

počet položiek/tovarov- 11 760

ROK 2020



Tel.: +421 45 678 14 00
E-mail: info@pharmacopola.sk
b2b.pharmacopola.sk
www.pharmacopola.sk

IČO: 31570895
DIČ: 2020479230
IČ DPH: SK2020479230

PHARMACOPOLA s.r.o.
Svätokrížske námestie 11
965 01 Žiar nad Hronom
Slovakia

Sťahovanie produktov
z distribučného trhu / CENNÍK

POSKYTOVANÁ SLUŽBA CENA ZA SLUŽBU V € / BEZ DPH

30,00 €

50,00 €

0,25 €

25,00 €

10,00 €

2,00 €

100,00 €

15,00 €

3,00 €

7,00 €

10,00 €

*

*

Písomná požiadavka / mail odberateľom

Hlásenia o predajoch / Reporting o vrátení podľa šarží

Presun skladových zásob / 1ks sťahovaného produktu

Zvoz od 1 distribútora + príjem do karantény 

Zvoz od 1 odberateľa okrem distribútorov + príjem do karantény

Dobropis / 1 riadok 

Quality Assurance servis

Skladovanie / 1 PAL / 1 deň (objem nad 250 dm3)

Skladovanie / 1 regálová jednotka / 1 deň (objem do 250 dm3)

Skladovanie OPL  / 1 regálová jednotka / 1 deň 

Skladovanie CHLAD režim / 1 regálová jednotka / 1 deň 

Príprava a prevoz tovaru na likvidáciu

Likvidácia tovaru certifikovanou spoločnosťou / 1 kg 

Sťahovanie produktov od odberateľov

Zabezpečenie likvidácie stiahnutých produktov

Platnosť cenníka: Od 1.10.2021

Schválil: MVDr.Milan Greguš, riaditeľ logistiky a konateľ

* cena je závislá od aktuálne platného cenníka spoločnosti certifikovanej na likvidáciu tovaru

Ponukový list 2022

Ponukový list z roku 1992 

A takto plynul čas
s naším vozovým parkom
a logistikou.





GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI

SPONZORI

HLAVNÝ PARTNER




