
E-pobočka – Dôvera 

 
Dôležité !!!! 

Lekári prvého kontaktu s prideleným obvodom (PLD, PED, GYN, STOM) dávku 748# 

s celým počtom poistencov nepodávajú, preto pri nahrávaní dávok zvoľte možnosť Nahrať 
len dávky s prírastkami a úbytkami. 

 

Taktiež nepridávate dávku 748+ prírastky, resp.748- úbytky v prípade, že je nulová (zistíte 

zo sprievodného protokolu). 

 
Sprievodné protokoly si pri generovaní dávok vytlačte – zjednodušíte si prácu! 

 

Dávky začínajúce písmenom N sú dávky slovenských poistencov (naši), treba ich priradiť 

k faktúre za „našincov“- prvá faktúra. 
Dávky začínajúce písmenom E sú dávky európskych poistencov, treba ich priradiť k faktúre 

za európskych poistencov – druhá faktúra. 

 
 

Prihlásenie 
Po zobrazení stránky Elektronická pobočka Dôvery vyplňte Prihlasovacie 

meno, Heslo, kliknite na Prihlásiť sa, zadajte pozíciu z Vašej grid karty a vstúpte na 
úvodnú stránku pobočky. 

  

 
  



 
  
Po zmene obrazovky kliknite na tlačidlo Prehľadávať. 

  
 

  
Otvorí sa okno, v ktorom musíte vyhľadať adresár s dávkami. Kliknutím na konkrétnu dávku 

ju označíte a kliknutím na Otvoriť ju vyberiete na overenie. 



Podržaním klávesu Ctrl a kliknutím myšky postupne na každú dávku, ich všetky označíte 

a kliknete na Otvoriť a následne kliknete na tlačidlo . 

 
Následne prebehne kontrola dávok. Ak sú dávky správne, majú zelený znak, môžete kliknúť 

na tlačidlo . 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Ak dávka(y) nie sú správne, zobrazí sa obrazovka podobná tejto: 

  

 
Kliknutím na sa zobrazí prehľad syntaktických chýb. 

  

Uvedené chyby treba opraviť v programe WinAmb, opäť spracovať mesiac 
a  vygenerovať novú dávku.  

  

  
Ak chcete dávky odoslať bez pripojenia faktúry, resp. ďalších dokumentov (sprievodného 

protokolu), kliknite na tlačidlo Dokončiť odoslanie v spodnej časti stránky.  
  

Ak chcete s dávkou odoslať aj faktúru, vypíšte Váš variabilný symbol a sumu z faktúry 

a pripojte aj samotnú faktúru z Vášho počítača pomocou tlačidla Prehľadávať. Faktúra 
nemusí byť ani opečiatkovaná, ani podpísaná. Následne kliknite na Pripojiť faktúru. 

  



 
 

  
Ak chcete pripojiť sprievodný protokol, postup pripojenia dokumentu je rovnaký ako pri 

„Pripojiť faktúru“. 

Keď máte pripravenú na odoslanie dávku(y), prípadne ste pripojili faktúru a sprievodný list, 
odoslanie dokončíte kliknutím na tlačidlo Dokončiť odoslanie.  

Zobrazí sa informácia o výsledku odoslania. 
  

vyberiete faktúru 

 



 
  

Ak odošlete iba dávku, poisťovňa ju spracuje a vytvorí pre vás faktúru, Ak odošlete aj 
faktúru, poisťovňa dávku skontroluje a ak bude správna, faktúru vám uhradí. 

Ak nebude suma správna, vystaví vám dobropis alebo ťarchopis. 

 

Ak kliknete na  zobrazí sa Vám okno s dokladmi na potvrdenie. 
 

 

Kliknete na potvrdiť a otvorí sa Vám okno, v ktorom nájdete opravný doklad, chybový protokol. 

Ak Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s predloženým návrhom opravného dokladu súhlasí, je 
potrebné vyplniť v programe WinAmbulancia 

Číslo opravného dokladu.  

Opravný doklad si vytvoríte vo WinAmbulancii cez Výkazy pre poisťovne - Fakturácia. 
Kliknete na pôvodnú faktúru, ku ktorej chcete vytvoriť opravný doklad. 

Evidencia faktúr -  - <Ctrl+B> - opravný doklad,  alebo dobropis, ťarchopis. 

<Enter> – vytvorenie .  

 
 

Cez <Ctrl+Enter> – otvoríte doklad – všetko je rovnaké ako u faktúr. Líši sa iba textom 

v riadkoch. V opravnom doklade do stĺpca suma, do prvého riadku napíšete sumu uznanú. 

Následne program sumu na opravnom doklade vyráta. 

V dobropise a ťarchopise napíšete požadovanú sumu priamo. 

 

Číslo vytvoreného dokladu – Variabilný symbol - zapíšete v e-pobočke. 

 

 

 

T - Ťarchopis 

D - Dobropis 

O-  Opravný doklad 



 



Zoznam dávok, ktoré ste poisťovni zaslali, nájdete v ponuke vľavo v Prehľade dávok. 

   

 
  


