
Union – podanie dávok na elektronickej podateľni 
 

1. Spracovanie dávok 

Dávky za príslušné obdobie vygenerujete v programe WinAmbulancia cez menu Výkazy pre poisťovne. 

Pri generovaní dávok sa vygeneruje aj protokol, ktorý obsahuje informáciu o faktúrach a k nim 

prislúchajúcich dávkach.  

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

 
Dávky začínajúce písmenom N sú dávky slovenských poistencov (našinci), treba ich priradiť k faktúre 
za „našincov“ - prvá faktúra (20200003). 
Dávky začínajúce písmenom E sú dávky európskych poistencov, treba ich priradiť k faktúre za 
európskych poistencov – druhá faktúra (20200004). 
 

Upozornenie !!! – lekári prvého kontaktu s prideleným obvodom (PLD, PED, GYN, STOM) dávku 748# 

s celým počtom poistencov nepodávajú!  

Rovnako nepodávate dávky 748 + prírastky, resp.748 - úbytky v prípade, že sú tieto dávky prázdne – 

nulová dávka. Informáciu o obsahu dávky zistíte z protokolu – bude obsahovať 0 riadkov. 

 

  



2. Prihlásenie do elektronickej podateľne UNION 

Pre prihlásenie do elektronickej pobočky Union je potrebné zadať prihlasovacie meno, heslo a PIN, 

ktoré Vám boli pridelené pobočkou Union po podpise zmluvy. 

Po prihlásení do portálu sa v Prehľade zobrazia odoslané faktúry a ich stav. Každá faktúra obsahuje 

potrebné doklady, ktoré je možné prevziať stlačením tlačidla  ...  (tri bodky) v stĺpci Prevzatie dokladu. 

 

3. Podanie faktúr a dávok 

Pre podanie dávok je potrebné vojsť do sekcie Elektronická podateľna (v ľavom paneli) a zvoliť Podanie 

faktúry, alebo stlačiť tlačidlo „Podať faktúru“ v Prehľade. 

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, ktorá Vás prevedie podaním faktúry a dávok v štyroch krokoch: 

 

1. krok: Údaje faktúry 

- do poľa Číslo faktúry vypíšete číslo faktúry, ktorú vytvoril program pri spracovaní dávky, 

- do poľa Účtovné obdobie vypíšete obdobie, za ktoré je dávka podávaná v tvare „rok a mesiac“ 

(napr. 202201), 

- do poľa Suma faktúry vykázaná, vpíšete sumu, uvedenú na vygenerovanej faktúre, 

- do poľa Dátum vystavenia faktúry, vyberiete aktuálny dátum (alebo dátum, kedy bola vytvorená 

faktúra), 

o v prípade, ak posielate dávky za našincov (SK poistenci), ponecháte v poli Druh 

starostlivosti, predvolenú Tuzemskú ZS.  

o v prípade, ak posielate dávky za cudzincov (EÚ poistenci), vyberiete v poli Druh 

starostlivosti, „EÚ ZS“. 

- Po vyplnení týchto údajov, stlačte tlačidlo „Ulož faktúru“. Tým sa presuniete na druhú záložku 

„Prilož dávky“. 

 

  



 

2. krok: Prilož dávky 

- V záložke „Prilož dávky“, sa stlačením tlačidla „Vybrať súbor“, otvorí okno pre výber dávky. 

Pripojiť môžete naraz aj viac dávok. V tomto kroku je možné pripojiť iba dávky, nie faktúru! 

- Po pripojení dávok, kliknutím na možnosť „Skontroluj dávku“, budú dávky na pozadí 

skontrolované. V prípade, že ste pripojili viac dávok, je potrebné stlačiť tlačidlo „Kontrola všetkých 

dávok“. 



- Kliknutím na tlačidlo „Aktualizuj“ sa stav dávok aktualizuje. Ak je dávka načítaná s chybou, môžete 

pri zápise tohto stavu prevziať chybový protokol stlačením tlačidla „Prevziať“. 

Stavy dávok: 

• I - Načítaná: dávka zatiaľ nebola skontrolovaná, 

• E - Skontrolovaná s chybou: dávka obsahuje chyby a je potrebné ich odstrániť, 

• U - Skontrolovaná s upozornením: dávku a faktúru je možné odoslať, no s upozornením, že 

niektoré položky nemusia byť uhradené, 

• O - Skontrolovaná bez chyby: dávka je načítaná bez chyby a je možné ju odoslať. 

 

- Po správnom načítaní všetkých dávok, stlačte tlačidlo „Ďalej“. Tým sa presuniete na tretiu záložku 

„Prilož faktúru“. 

 

3. krok: Prilož faktúru 

- V záložke „Prilož faktúru“, sa stlačením tlačidla „Vybrať súbor“, otvorí okno pre výber faktúry. 
- Ak je faktúra načítaná, môžete stlačiť tlačidlo „Ďalej“. Tým sa presuniete na štvrtú záložku „Prilož 

prílohy“. 

 

4. krok: Prilož prílohy 

- V záložke „Prilož prílohy“, sa stlačením tlačidla „Vybrať súbor“, otvorí okno pre výber prílohy. 

- Prílohy nie sú povinné, nemusíte ju teda pridávať a môžete prejsť priamo na odoslanie dávok 

a faktúry pomocou tlačidla „Ďalej“, pričom sa následne zobrazí tlačidlo „Podať“. 

- Po kliknutí na tlačidlo „Podať“ sa zobrazí hláška o potvrdení podania faktúry, ktorú je potrebné 

potvrdiť, stlačením „Áno“. 



 

 

Po tomto kroku sú faktúry a dávky úspešne podané! 

Vašu odoslanú faktúru nájdete v sekcii Elektronická podateľna (v ľavom paneli) po zvolení položky 

Odoslané faktúry. Potvrdenie o podaní faktúry je možné prevziať stlačením tlačidla  ...  (tri bodky) 

v stĺpci Prevzatie dokladu pri danej faktúre. 

 


