
eRecept 



Prehľad pojmov 

- PZS Prehľad – eSlužba ePobočky, ktorá obsahuje prehľad základných 
údajov o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (PZS): názov, IČO, kód 
PZS, adresa sídla/prevádzky, prehľad odídených a ukončených poistencov, 
prehľad kapitovaných poistencov, prehľad o preskripcii a o výstupoch z 
eHospiku (manažment hospitalizácií) 
 

- PZS Komplet – eSlužba ePobočky, ktorá obsahuje PZS Prehľad a podacie 
miesto na podávanie, typovanie a prehľad podaných dávok, prijímanie 
odpovedí zo spracovania v informačnom systéme VšZP 



Aktivácia Správy prístupov pre eRecept 

- pre aktiváciu funkčnosti Správa prístupov pre eRecept musí mať: 
a) používateľ zriadené konto v ePobočke 
b) aktivovanú eSlužbu PZS Prehľad alebo PZS Komplet – ak konto 

nemá, môže si oň požiadať na adrese https://www.epobocka.com 
 
- každý používateľ ePobočky, ktorý má aktivované eSlužby PZS Komplet 

alebo PZS Prehľad bude mať možnosť aktivovať si Správu prístupov 
pre eRecept  
 
 
 
 

 

https://www.epobocka.com/


Aktivácia Správy prístupov pre eRecept 

- Správu prístupov pre eRecept môže mať aj viac používateľov pre toho 
istého PZS – t.j. každé konto, ktoré ma aktivovanú eSlužbu PZS Prehľad 
alebo PZS Komplet pre daného PZS (tento prípad sa vyskytuje väčšinou 
pri väčších PZS – napr. pri nemocniciach) 

 



Ako si aktivujem Správu prístupov v 
ePobočke? 

- v menu v časti KONTO – ÚDAJE KONTA 

 
 
 
 
- v prehľade prístupových práv musím mať Typ: Poskytovateľ ZS 
 
 



Ako si aktivujem Správu prístupov v 
ePobočke? 

- ak mám na svojom konte pridaných viacero PZS (viac eSlužieb pre 
viacerých PZS) zobrazia sa mi všetci PZS 

- aktiváciu prevediem kliknutím na ikonku       pre konkrétneho PZS 
 



Vysvetlenie čo je Správa prístupov 
- po presunutí myšou na ikonku       sa zobrazí „v bubline“ vysvetlenie čo je 

správa prístupov 
- kliknutím na ikonku       systém zobrazí pop-up okno, kde používateľ potvrdí, 

že má oprávnenie od PZS zastupovať ho v rozsahu správy prístupov 
 
 
 
 



Potvrdenie o úspešnom aktivovaní Správy 
prístupov 

 
- pokračujem kliknutím na tlačidlo            

 



Správa prístupov pre eRecept 

- po aktivácii Správy prístupov pre eRecept je možné manažovať samotné 
prístupy pre eRecept 

- kliknutím na ikonu „panáčik“      sa zobrazí zoznam lekárov daného PZS  
- zoznam sestier sa nezobrazí, nakoľko sestry nie sú evidované v ZPISe 
- stĺpec „Konto pre eRecept“ je prázdny 
 
 





Vytvorenie konta pre eRecept 
prostredníctvom ePobočky – malí PZS 

- v prípade menších PZS (1 ambulancia = 1 lekár) si lekár, lekáreň, sestra 
vytvorí konto prostredníctvom ePobočky manuálne – t.j. kliknutím na ikonku                                                                                                                                                
ePobočka na pozadí vygeneruje prístupové meno a heslo a dodávateľ 
ambulantného softvéru dodá inštrukcie pre nastavenie prístupu pre eRecept 

 
 



Vytvorenie konta pre eRecept 
prostredníctvom ePobočky – malí PZS 

- tlačidlom                sa vygenerované prihlasovacie údaje prenesú na pozadí 
do IS eRecept 
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