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Ambulancia 3 

Úvod 

Aplikácia Ambulancia slúži pre potreby evidencie ambulancií a na elektronickú komunikáciu 

s úradom samosprávneho kraja. 

Pomocou aplikácie môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:  

• kontrolovať údaje evidované o sebe a o svojich zdravotníckych zariadeniach a 

aktualizovať kontaktné údaje 

• vytvárať vlastný názov zariadenia pre zverejňovanie na internete 

• dopĺňať informáciu, ktorá bude pri zariadení zverejnená na internete (poskytovateľ 

môže využiť pre reklamné účely) 

• nahlasovať neprítomnosť v ambulancii 

• prezerať schválené ordinačné hodiny a žiadať o schválenie nových 

• predkladať na schválenie rozpisy služieb APS/LSPP 

• zobrazovať mimoriadne oznamy ŠÚKL o liekoch a zdravotníckych pomôckach 

• nastavovať objednávací systém, evidovať objednávky pacientov na vyšetrenia 

• zasielať hlásenia o úväzkoch na samosprávny kraj 
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Prístup do aplikácie 

Prihlásenie do aplikácie 

Spustite internetový prehliadač a do riadku pre internetovú adresu napíšte 

ambulancia.e-vuc.sk a potvrďte klávesou Enter: 

 

Po zobrazení stránky sa prihláste Vašim používateľským menom a heslom. Po vyplnení polí 

Používateľ a Heslo kliknite na voľbu Prihlásiť: 

 

 

Po prihlásení sa zobrazí úvodná obrazovka: 

 

 

https://ambulancia.e-vuc.sk/
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Nedoručené alebo stratené prihlasovacie údaje 

V prípade, že Vám neboli doručené alebo ste stratili prihlasovacie údaje, kliknite na voľbu 

Nemáte prihlasovacie údaje? 

 

Vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste nahlásili na samosprávny kraj, a kliknite na voľbu 

Vyhľadať poskytovateľa. V prípade zadania správnej e-mailovej adresy sa zobrazí 

poskytovateľ. Kliknutím na voľbu Odoslať prihlasovacie údaje na e-mail poskytovateľa sa 

vykoná odoslanie nových prihlasovacích údajov do e-mailovej schránky poskytovateľa. 

 

 

Odhlásenie z aplikácie 

Pre odhlásenie z aplikácie kliknite v ľavom hornom paneli na ikonu odhlásenia. 

  

 

Systém Vás automaticky odhlási po 30 minútach nečinnosti! 

 

Zmena hesla 

Zmenu hesla vykonáte kliknutím na tlačidlo [Zmeniť heslo]. 

 

 

V základnom zobrazení Vášho používateľského profilu zadáte Vaše terajšie prihlasovacie 

heslo, zadáte nové heslo a zopakujete nové heslo pre overenie. Nové heslo musí obsahovať 
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minimálne 8 znakov a musí to byť kombinácia písmen a číslic (alfanumerické znaky). Zmenu 

hesla potvrdíte kliknutím na tlačidlo [Uložiť]. 

 

Následne sa zobrazí okno s potvrdením o zmene hesla. 
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Upravenie údajov poskytovateľa 

V ľavom menu zvoľte Údaje poskytovateľa. 

 

 

Zobrazia sa údaje o poskytovateľovi, ktoré eviduje samosprávny kraj: 

 

Kliknutím na tlačidlo [Upraviť] môžete zmeniť kontaktné údaje poskytovateľa. Tieto 

informácie sa nezverejňujú na internete. 



   

 

Ambulancia 8 

 

Upraviť môžete len údaje v bielych poliach, teda hlavne kontaktné údaje.  

Zmenené údaje  uložíte tlačidlom [Uložiť]. 
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Upravenie údajov ambulancie alebo iného zariadenia 

V ľavom menu zvoľte „Ambulantné zariadenia“ a následne v zozname zariadení kliknite na 

ambulanciu  pohotovostnej služby. 

 

Zobrazí sa detail zariadenia. 

 

V detaile môžete okrem iného 

1. doplniť adresu miesta prevádzky o užitočnú informáciu 
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2. doplniť telefonický kontakt do ambulancie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Ambulancia 11 

Ordinačné hodiny 

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade s ust. §11 ods. 2 

zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti“) schvaľuje ordinačné hodiny ambulantných zdravotníckych zariadení. 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže o schválenie ordinačných hodín požiadať 

prostredníctvom tejto aplikácie. Samosprávny kraj následne poskytovateľovi listom zašle 

schválené ordinačné hodiny. 

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že zdravotnícke zariadenia sú povinné podľa ust. §79 

ods. 1 písm. f) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti umiestniť ordinačné hodiny 

schválené samosprávnym krajom na viditeľnom mieste a tieto aj dodržiavať. 

V základnom zobrazení kliknite na voľbu Ambulantná zariadenia. Vyberiete Vaše 

ambulantné zariadenie kliknutím na jeho názov. 

 

V základnom zobrazení kliknite na kartu Ordinačné hodiny. 

 

Poznámka: V aplikácii sa z dôvodu spätnej kompatibility zobrazujú aj hodiny vyhradené pre 

prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Avšak nie je možné ich v žiadosti vyplniť. 
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Žiadosť o schválenie ordinačných hodín 

Zobrazia sa Vám základné údaje o ambulancii. Kliknutím na tlačidlo [Vytvoriť žiadosť] 

môžete začať zadávať žiadosť o schválenie ordinačných hodín. 

 

V žiadosti o schválenie ordinačných hodín je potrebné vybrať dátum, od kedy majú byť 

nové ordinačné hodiny platné. Následne zadáte časové úseky ordinačných hodín pre 

jednotlivé dni. Do poznámky pri konkrétnom dni zadávajte len informácie týkajúce sa daného 

dňa. 

 

Pre každý deň v týždni môžete zadať 2 časové úseky (kvôli obednej prestávke). Ak obednú 

prestávku nemáte, zadajte len prvý časový úsek naľavo od ikony obednej prestávky. 

Zadávajte ordinačné hodiny vrátane času vyhradeného pre odbery, prednostné vyšetrenie a 

iné. 

Informáciu , ktorá sa týka všetkých dní, zadávajte do kolónky Doplňujúce informácie. Sem 

môžete uviesť, napr. kedy vykonávate odbery. 
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Do Poznámka žiadateľa uvádzajte informácie pre samosprávny kraj. Napr. dôvody novej 

žiadosti alebo iné doplňujúce informácie, ktoré nechcete zverejniť s rozvrhom hodín na 

internete. 

Pokiaľ máte počas celého týždňa rovnaký rozvrh, môžete po vyplnení údajov pondelka použiť 

tlačidlo [Skopírovať na pracovné dni] alebo [Skopírovať na celý týždeň] a rozvrh sa skopíruje 

do ostatných dní. 

 

Po vyplnení žiadosť uložíte kliknutím na tlačidlo [Uložiť]. 
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Žiadosť o schválenie doplnkových ordinačných hodín 

Kliknutím na tlačidlo [Vytvoriť žiadosť - DOPLNKOVÉ] môžete začať zadávať žiadosť o 

schválenie ordinačných hodín. 

 

V žiadosti o schválenie doplnkových ordinačných hodín je potrebné vybrať zmluvná 

zdravotná poisťovňa a registrácia v národnom informačnom systéme na objednávanie osôb. 
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Pokiaľ máte počas celého týždňa rovnaký rozvrh, môžete po vyplnení údajov pondelka použiť 

tlačidlo [Skopírovať na pracovné dni] alebo [Skopírovať na celý týždeň] a rozvrh sa skopíruje 

do ostatných dní. 

 

 

Po vyplnení žiadosť uložíte kliknutím na tlačidlo [Uložiť]. 
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Následne sa Vám zobrazí celý prehľad ordinačných hodín a v ňom koncept žiadosti: 

 

Ďalej môžete: 

1. odoslať žiadosť na samosprávny kraj stlačením Odoslať žiadosť, 

2. existujúci žiadosť Zobraziť, 

3. novú žiadosť vytvoriť Nová žiadosť kópiou, 

4. upraviť ju stlačením Upraviť, 

5. stornovať ju stlačením Odstrániť koncept. 
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Neprítomnosti 

Prezeranie neprítomností 

V základnom zobrazení kliknutím na kartu Neprítomnosti a zobrazíte Vaše neprítomnosti 

v zariadení: 

 

Vytvorenie neprítomnosti 

Vytvorenie novej neprítomnosti v zariadení vykonáte kliknutím na tlačidlo 

[Vytvoriť neprítomnosť]. 
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Vyplňte detaily o neprítomnosti a informácie o zastupovaní: 

 

1. vyberačom dátumu zvoľte začiatok neprítomnosti 

2. vyberačom dátumu zvoľte koniec neprítomnosti 

3. vyplňte dôvod neprítomnosti 

4. ak ambulancia funguje a jedná sa len o neprítomnosť lekára, ktorý je v danej 

ambulancii zastúpený iným lekárom, označte „LEN neprítomnosť lekára...“ a zadajte 

meno zastupujúceho lekára (nejedná sa o štandardnú neprítomnosť v zmysle zákona, 

ale len o informovaní pacientov, že na ambulancii bude ordinovať iný lekár) 

5. do kolónky Zastupujúci zariadenie 1. začnite písať názov poskytovateľa alebo meno 

odborného zástupcu. Systém Vám ponúkne zoznam poskytovateľov, ktorý obsahujú 

zadaný text. Kliknutím na názov poskytovateľa sa automaticky doplní do evidencie. 

Do poznámky môžete napísať doplňujúcu informáciu k zastupovaniu. 

V systéme je možné zadať 20 zastupujúcich poskytovateľov. Kliknutím na tlačidlo [Uložiť] 

novú neprítomnosť v ambulancii zapíšete do systému. 
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Všetky vytvorené neprítomnosti sú viditeľné v základnom zobrazení. 

 

S vytvorenými neprítomnosťami môžete ďalej pracovať: 

1. v prípade potreby ju môžete vytlačiť 

2. ak ste sa pomýlili alebo sa zmenili okolnosti, môžete neprítomnosť upraviť, ale 

najneskôr v deň jej konca 

3. ak ste omylom zadali neprítomnosť, ktorá nenastane, môžete ju vymazať, ale 

najneskôr deň pred jej začiatkom. 
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Objednávanie pacientov 

Objednávanie pacientov je možné nastaviť pre každú ambulanciu samostatne a to v troch 

režimoch: 

• objednávanie využíva len lekár/sestra na evidenciu objednávok pacientov, 

• objednávanie využíva lekár/sestra, ale zároveň sa môžu objednávky do ambulancie 

(špecializovanej) vytvárať iní poskytovatelia (všeobecní lekári) na základe oprávnenia, 

• pacienti sa môžu objednávať samostatne cez internet na termíny, ktoré poskytovateľ 

zverejní. 

 

Nastaveniam objednávacieho systému je venovaná samostatná príručka: 

https://ambulancia.e-vuc.sk/ambulancia_objed_nast_1.pdf 

 

Pre lekára používajúceho objednávanie je určená samostatná príručka: 

https://ambulancia.e-vuc.sk/objednavanie_navod.pdf 

 

https://ambulancia.e-vuc.sk/ambulancia_objed_nast_1.pdf
https://ambulancia.e-vuc.sk/objednavanie_navod.pdf
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Zdravotný obvod 

V základnom zobrazení kliknutím na názov zdravotníckeho zariadenia zobrazíte detail 

vybraného zariadenia. 

 

 

V karte Zdravotný obvod vidíte Vám pridelený zdravotný obvod. 
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Personál – len všeobecné ambulancie 

Všeobecné ambulancie musia do 28.2.2022 nahlásiť samosprávnym krajom zoznam 

pracovníkov a ich úväzok počtom hodín v mesiaci. Pri každej zmene musia údaje 

aktualizovať.  

Od januára 2022 je v zmysle zákona 578/2004 Z.z. § 79 ods. 20 poskytovateľ všeobecnej 

ambulantnej starostlivosti povinný samosprávnemu kraju poskytnúť do 14 dní od začatia 

prevádzkovania všeobecnej ambulancie a do 7 dní od každej zmeny aj bez vyžiadania v 

elektronickej podobe údaje 

a) o počte lekárskych miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, 

b) o počte sesterských miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti v 

členení na sestra a zdravotnícky asistent, 

c) o číselných kódoch lekárov a číslach registrácie v príslušnej komore všetkých 

zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 

4 písm. a) až c) u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, s uvedením 

počtu pracovných hodín v mesiaci. 

Zároveň zákon 578/2004 Z.z. v § 102ao ods. 3 ukladá poskytovateľom všeobecnej 

ambulantnej starostlivosti, ktorí na území samosprávneho kraja prevádzkujú všeobecnú 

ambulanciu, povinnosť elektronicky zaslať samosprávnemu kraju údaje podľa § 79 ods. 20 do 

28. februára 2022. 

Zoznam personálu a jeho úväzkov je v detaile každej všeobecnej ambulancie v karte 

Personál: 

 

Pre pridanie pracovníka a jeho úväzku kliknite na tlačidlo [Pridať pracovníka]. 
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V prípade lekára 

 

Zadajte 9-miestny kód zdravotníckeho pracovníka začínajúci písmenom „A“ a kliknite na 

[Vyhľadať]. 

 

Kliknutím na [Vybrať] pri mene lekára vyberte toho, ktorý v ambulancii ordinuje. 

 

Vyplňte počet hodín, ktoré v mesiaci odpracuje (nie ordinačných, ale pracovných), a dátum, 

od kedy v ambulancii pracuje. Vyplnené údaje potvrďte kliknutím na [Uložiť]. 
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V prípade sestry alebo zdravotníckeho asistenta 

 

Zadajte číslo registrácie v komore a kliknite na [Vyhľadať]. 

 

Kliknutím na [Vybrať] pri mene sestry vyberte tú, ktorá v ambulancii pracuje. 

 

Vyplňte počet hodín, ktoré v mesiaci odpracuje (nie ordinačných, ale pracovných), a dátum, 

od kedy v ambulancii pracuje. Vyplnené údaje potvrďte kliknutím na [Uložiť]. 
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Prehľad o úväzkoch a zmeny 

Prehľad a aktuálnych úväzkoch v ambulancii je kedykoľvek prístupný v záložke Personál 

v detaile ambulancie: 

 

Opravy alebo zmeny pri konkrétnom pracovníkovi môžete vykonať kliknutím na symbol 

ceruzky. 

V prípade ukončenia pracovného pomeru vyplňte dátum konca obdobia a pridajte údaje 

nového pracovníka kliknutím na [Pridať pracovníka]. 

V prípade zmeny mesačného úväzku pracovníka v údajoch pracovníka vyplňte dátum konca 

obdobia pri doterajšom úväzku a vytvorte nový záznam pridaním toho istého pracovníka ale 

s novou výškou úväzku.  

 



   

 

Ambulancia 26 

Rozpis služieb ambulantnej pohotovostnej služby 

Táto funkcionalita je dostupná len organizátorom APS a je jej venovaná samostatná príručka. 

https://ambulancia.e-vuc.sk/APS_v3.pdf 

 

https://ambulancia.e-vuc.sk/APS_v3.pdf
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