
1. Prihlásenie do portálu VŠZP 

  

Vyplňte Vaše Prihlasovacie meno a Heslo a kliknutím na tlačidlo Prihlásiť, zadajte 
požadované čísla z Grid karty a prihláste sa na portál. Potom kliknite v ponuke vpravo  

na Podacie miesto – Podanie. 

  
 Postupujeme v poradí záhlavia: 

  kliknutím na toto tlačidlo pridáme dávky. 

Po stlačení tlačidla sa zobrazí dialógové okno, v ktorom vyhľadáte dávky. 

 

  



 

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

  
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. 

 

  kliknutím na toto tlačidlo pridáme faktúru (faktúry). Podľa protokolu 
pridávame dávky prislúchajúce faktúre. 



 

  Pomocou tlačidla Pridať prílohu sa pridávajú napr. fotokópia EHIC, kópia 

lekárskej správy a pod. Ak nemáte žiadnu prílohu, tento krok vynecháte. Sprievodný 

protokol nie je povinná príloha - nemusíte ho pridávať. Pre prílohy sú povolené 
súbory s príponami: JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF, DOC, DOCX a RTF. Postup pridania prílohy 

je rovnaký ako pri pridaní dávok a faktúry. 
  

  Ak dávky a faktúra boli úspešne načítané, treba 

doplniť údaje faktúry. Obdobie faktúry v tvare RRRRMM, číslo faktúry, sumu, počet podaných 

dávok, z toho u kapitačných lekárov počet priložených kapitačných dávok. 

 

 skontroluje faktúru a dávky. Ak je dávka a faktúra v poriadku je 

označená zelenou fajkou.  

 

Ak je dávka chybná, je vyfarbená červeno.  V tomto prípade si 

chybový protokol otvoríte kliknutím na ikonu celkom vpravo  . 
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Iba kapitační lekári 



 

Musíte si prečítať číslo vety tela. Pod týmto číslom sa nachádza pacient v dávke. 
Zároveň čítame popis chyby. 

 
Otvoríme si chybnú dávku . Číslo 1 v treťom riadku v dávke je 1. veta tela. 

Ďalej čítame chybu: napr. rodné číslo je chybné. Zistíme meno pacienta, následne  ho 

v programe WinAmbulancia vyhľadáme a opravíme. 

 

 
 

Týmto spôsobom opravíte v programe všetky chyby a dávky znovu vygenerujete. Chybné 

dávky z podania odoberiete pomocou tlačidla .   

 
Následne nahráte opravené vygenerované dávky. 

 

Ak sú všetky dávky v poriadku, stlačíte tlačidlo . 

   

  
  



Zoznam podaných dávok 

Všetky podané dávky, ako aj iné dokumenty sú zaznamenané v Prehľade. 
 

Zoznam spracovaných dávok v ľubovoľnom stave je možné triediť podľa názvov stĺpcov 
kliknutím na daný stĺpec. 

  
 

  
Ak všetko prebehlo úspešne, treba sa odhlásiť z elektronickej podateľne kliknutím na 

Konto - Odhlásenie. 

  
  

Ak si nebudete vedieť rady, kliknite na Pomoc alebo Často kladené otázky, prípadne sa 
obráťte na najbližšiu pobočku VšZP. 

 


