
 

 

 

Nový šéf Unilabs Slovensko nastupuje od septembra 2022 

 

BRATISLAVA 2.9.2022: Stanislav Čársky sa od septembra stáva novým generálnym riaditeľom 

Unilabs Slovensko, s. r. o. a na tejto pozícii nahradí Petra Lednického. Ide o zavŕšenie procesu 

následníctva na pozícii národného CEO, ktorá sa pripravovala od začiatku roka. Počas septembra 

preberie nový riaditeľ Stanislav Čársky všetku agendu a zoznámi sa so svojim teamom.  

„Je pre mňa cťou prevziať dobre rozbehnutú firmu s 25-ročnou tradíciou a s príslušnosťou k 

jednej z najväčších európskych diagnostických skupín. Verím, že sa nám spoločne podarí naplniť 

vízie, s ktorými prichádzam do Unilabsu a obhájime pozíciu jednotky na slovenskom 

diagnostickom trhu“, uviedol nový generálny riaditeľ Stanislav Čársky.  

„Som veľmi rád, že môžem po pätnástich rokoch na pozícii generálneho riaditeľa odovzdať 

pomyselné žezlo práve do rúk Stanislava Čárskeho s dôverou, že Unilabs Slovensko bude 

pokračovať vo svojom poslaní a filozofii. Chcem sa veľmi pekne poďakovať ľuďom, ktorí so mnou 

písali príbeh Alpha medical a neskôr Unilabs Slovensko. Príbeh, ktorý začal jedným malým 

analyzátorom a skončil výkonom viac ako sto tisíc vyšetrení denne a obratom viac ako 100 

miliónov eur. Verím, že bude pokračovať úspešne aj naďalej,“ reaguje odchádzajúci riaditeľ Peter 

Lednický, ktorý ostáva vo firme do konca septembra. 

„Dovoľte mi poďakovať Petrovi za jeho vždy profesionálny a odvážny manažment spoločnosti 

a za spoluprácu od našej akvizície až kým sa stala jednou z top Unilabs spoločností. Zároveň by 

som rád do rodiny Unilabs privítal nového CEO Stanislava Čárskeho a som veľmi rád, že prijal 

našu ponuku stať sa riaditeľom na Slovensku. Želám mu veľa úspechov a teším sa na 

spoluprácu,“ uviedol Lars Jørgensen, regionálny riaditeľ skupiny pre sekciu východ. 

Stanislav Čársky nastupuje na pozíciu CEO so skúsenosťami zo zdravotníckeho biznisu, kde 

pôsobil od roku 2001 vv rôznych lokálnych i medzinárodných pozíciách u významných hráčov 

trhu. Do spoločnosti Unilabs Slovensko prichádza z pozície lokálneho riaditeľa spoločnosti 

Ferring Pharmaceuticals. 

Peter Lednický bol pred dvadsiatimi piatimi rokmi pri zrode spoločnosti Alpha medical, ktorá sa 

postupne pod jeho vedením stala najväčšou laboratórnou sieťou v strednej a východnej Európe 

a v roku 2017 sa stala súčasťou medzinárodnej siete Unilabs so sídlom vo Švajčiarsku. Z firmy 

odchádza po tom, ako zaznamenala najvyšší rast v histórii. Pôsobiť bude aj naďalej 

v zdravotníctve. 
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