
Individuálne generovanie kont eRecept



Úvod

Tento dokument popisuje spôsob individuálneho generovania kont eRecept v

elektronickej pobočke Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej ePobočka).

Generovanie kont pre eRecept je zabezpečené funkcionalitou Správa prístupov.

ePobočka poskytuje 3 eSlužby:

• eSlužba „PZS Podacie miesto“

 podávanie elektronických dávok, faktúr a príloh, typovanie dávky 748n 

 prijímanie chybových protokolov zo spracovania podaných eDokumentov

• eSlužba „PZS Prehľad“

 identifikačné údaje PZS – názov, IČO, kód PZS, adresa sídla/prevádzky

 kontaktné údaje – mobil, email, telefón, fax

 odídení, ukončení a kapitovaní poistenci

 preskripcia

 výstupy z eHospiku

• eSlužba „PZS Komplet“

 kompletný prístup pre PZS

 obsahuje obe eSlužby „PZS Podacie miesto“ a „PZS Prehľad“



Úvod

Pre aktiváciu funkčnosti Správa prístupov pre eRecept musí mať používateľ: 

• zriadené konto v ePobočke, 

• aktivovanú eSlužbu PZS Prehľad alebo PZS Komplet.

Ak používateľ konto nemá, môže sa zaregistrovať na adrese www.epobocka.com, 

alebo zo stránky www.vszp.sk kliknutím vpravo hore na tlačidlo  

http://www.epobocka.com/
http://www.vszp.sk/


Úvod

Kontá je možné generovať:

- individuálne - pre každého užívateľa samostatne. Táto forma je vhodná pre

malých PZS, napr. s 1 ambulanciou.

- hromadne - súčasne pre viacerých užívateľov. Táto funkcionalita je vhodná

pre väčších PZS s viacerými užívateľmi, resp. v zariadeniach, kde dochádza k

častejším personálnym zmenám. Okrem hromadného generovania kont

umožňuje aj ich jednoduchšiu správu.

Funkcionalitu hromadného generovania kont musí mať implementovanú aj

informačný systém PZS.
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1. Prihlásenie sa do ePobočky 1/3

1. login

2. heslo

3. prihlásiť sa

Pred generovaním kont je potrebné sa do ePobočky prihlásiť. Pre prihlásenie 

do ePobočky musíte byť zaregistrovaný a mať prihlasovacie údaje a GRID 

kartu.
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4. GRID karta

5. potvrdiť



1. Prihlásenie sa do ePobočky 3/3
V záložke „Žiadosti“ zvoľte možnosť „Pridať ďalšiu eSlužbu“. 
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1. aktivácia

Správu prístupov pre eRecept aktivujete cez ikonu 
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2. potvrdiť



3. dokončiť

2. Aktivovanie správy prístupov pre eRecept 3/4
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Aktivácia správy prístupov je ukončená, keď sa ikona zmení: 
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1. pridať 

konto LEKÁR

Pre individuálne vygenerovanie konta ďalej pokračujte kliknutím na ikonu 

„Správa prístupov eRecept“:          
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2. kód lekára

(nepovinné)

3. meno

4. priezvisko

(nepovinné)

5. potvrdiť 

konto LEKÁR

Systém vygeneruje prihlasovacie údaje pre eRecept. Tieto údaje je potrebné 

si uložiť – vložia sa do informačného systému PZS.         
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6. pridať 

konto LEKÁR



7. potvrdiť 

3. Individuálne generovanie konta eRecept 4/10
konto LEKÁR
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konto eRecept

vytvorené

konto LEKÁR
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sestry PZS

konto SESTRA

1. pridať 

Konto sestra je možné vygenerovať obdobným spôsobom ako konto lekár. 

Používateľ prihlásený pod kontom sestra nemôže preskribovať.         
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konto SESTRA

2. ID sestry

(nepovinné)

3. meno

4. priezvisko

(nepovinné)

5. potvrdiť 

Systém vygeneruje prihlasovacie údaje pre eRecept. Tieto údaje je potrebné 

si uložiť – vložia sa do informačného systému PZS.         
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konto SESTRA

6. pridať 
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konto SESTRA

7. potvrdiť 



3. Individuálne generovanie konta eRecept 10/10
konto SESTRA

Konto sestry 

PZS vytvorené



1. Prihlásenie sa do ePobočky

2. Aktivovanie správy prístupov pre eRecept

3. Individuálne generovanie konta eRecept

4. Individuálne zmeny hesla eRecept



4. Individuálne zmeny hesla eRecept 1/6
konto LEKÁR

Heslo jednotlivých lekárov, resp. sestier je možné zmeniť cez ikonu „Detail“.          
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konto LEKÁR

1. potvrdiť 



2. generovať 

4. Individuálne zmeny hesla eRecept 3/6
konto LEKÁR
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konto LEKÁR

3. zmeniť

Nové vygenerované heslo je potrebné vložiť aj do informačného systému PZS.
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konto LEKÁR

4. potvrdiť
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konto LEKÁR

5. potvrdiť

Nové heslo je potrebné zadať aj do informačného systému PZS.


