
VŠZP - Opravný doklad pre PZS 

V pravom hornom rohu sú správy.  

 

Po ich rozkliknutí sa Vám zobrazia dokumenty od poisťovne. 

 

Po kliknutí na lupu sa otvorí konkrétna správa.  

 



Kliknutím na evidenčné číslo dokumentu sa otvoria jednotlivé položky. V prvom rade otvárate 

FA_ZIAD_OPR_DOKL_K.RTF kde je zúčtovací doklad z poisťovne, kde máte uvedené akú sumu 
Vám uznali a s akou sumou máte vytvoriť opravný doklad. V podstate sú to rovnaké dokumenty, aké 
Vám zasielali poštou. 

 

 

Návrh opravného dokladu.  

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí využívajú ePobočku, VšZP doplnila funkcionalitu – 
možnosť akceptovať a zaslať Opravný doklad k faktúre predložený poisťovňou. 

 

Po kliknutí na lupu sa zobrazí Opravný doklad na potvrdenie: 



Kliknutím na detail dokumentu  sa zobrazia možnosti: súhlasu/nesúhlasu s návrhom Opravného 
dokladu: 

 

PZS súhlasí s opravným dokladom navrhnutým zdravotnou poisťovňou 

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 zapíšete v e-pobočke. 

 

Ak je rozdielne číslo opravného dokladu od variabilného symbolu, je potrebné vyplniť obidva 

údaje. 
 

 

 

T - Ťarchopis 

D - Dobropis 

O-  Opravný doklad 



 

Po vyplnení potvrdí PZS svoj súhlas tlačidlom  
 

Zobrazí sa hláška, ktorú opätovne potvrdíte kliknutím na ODOSLAŤ. 

 

 
Po tomto kroku je opravný doklad je odoslaný do zdravotnej poisťovne. 

 



 PZS má možnosť neprijať návrh opravného dokladu navrhnutý zdravotnou poisťovňou 

V tomto prípade nie je nutné vypĺňať všetky náležitosti, ale len odkliknúť „Nesúhlas s návrhom 
opravného dokladu“. 

 
Zobrazí sa oznam: 

 

 

Návrh opravného dokladu je zamietnutý a  PZS ho už nemôže použiť. 
Opravný doklad je nutné podať tak, ako doteraz. 

 


