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• Čo všetko musím urobiť, aby som sa mohol pripojiť do eReceptu Union ZP  

Pre prístup do modulu eRecept Union zdravotnej poisťovne je nutné mať podpísanú zmluvu o 

využití elektronických služieb, ktorou získate prístup do elektronickej pobočky. V 

elektronickej pobočke bude pridaná nová sekcia Prístupy eRecept, kde si budete môcť 

generovať prístupy do eRecept Union ZP. Po sprístupnení sekcie  budete mať informáciu v 

online pobočke, ako si tieto prístupy vygenerovať. Ďalej je nutné kontaktovať vášho 

dodávateľa nemocničného/lekárenského/ambulantného systému a spýtať sa ho, či bude 

integrovaný eRecept Union ZP. 

• Kto bude tieto prístupy generovať? 

Pre veľkých PZS sa budú prístupy generovať hromadne. Ak ste poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti s menším počtom zamestnancov ako 5, budete si ich generovať sami.  

• Čo ak som nezmluvný s vašou poisťovňou? 

Pre nezmluvných lekárov v online pobočke bude k dispozícii možnosť sa registrovať, kvôli 

získaniu zmluvy o využívaní elektronických služieb. Pre prístup do modulu eRecept Union 

zdravotnej poisťovne je potrebná zmluva o využívaní  elektronických služieb. Pre 

nezmluvných lekárov bude k dispozícii od 15.1.2018 na portáli www.union.sk v časti online 

pobočka sekciu pre registráciu nezmluvných lekárov. Registrácia je potrebná na to, aby 

nezmluvní lekári získali zmluvu o využívaní elektronických služieb. 

• Kedy bude služba eRecept prístupná?  

eRecept Union ZP by mal byť k dispozícii od 31.1.2018 – vzhľadom na fakt, že sme dostali 

pokyn vyvinúť si toto riešenie sami v polovici roka 2017, napriek tomu, že ho dlhé mesiace 

pred tým vyvíjal štát. 

• Čo ak mám viac úväzkov vo viacerých ambulanciách? Potrebujem viac hesiel na prihlásenie 

do systému? 

V prípade, že sú tieto ambulancie u jedného PSZ, môžete používať svoje jedno meno a heslo. 

Ak však ordinujete u viacerých PZS, budete potrebovať aj viac prístupov.  

• Môže recept vypísať aj zdravotná sestra? 

Prístup pre sestru môže vytvoriť PZS, pričom však musí rešpektovať platnú legislatívu 

pojednávajúcu o preskripcii liekov. 

• Je zapojenie do modulu eRecept povinné? 

Áno. Táto povinnosť pripojiť sa do Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS) 

platí pre každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho pracovníka podľa 

http://www.union.sk/


platnej legislatívy najneskôr k 1. 1. 2018.  O prípadných sankciách za nedodržanie tejto 

povinnosti rozhoduje NCZI – nie zdravotná poisťovňa. Opakovane sa však v médiách hovorí 

o prechodnom období, počas ktorého pokuty udeľované nebudú.  

 


