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Úvod 
Na základe ustanovenia § 23 ods. 1, písm. t) zákona  č. 362/2011 Z. z.  o liekoch v znení 
neskorších predpisov a v súlade s ust. § 31 zákona NR SR č. 139/1998 Z. z. o omamných a 
psychotropných prípravkoch v platnom znení, sú lekárne povinné v priebehu mesiaca január 
spracovať a zaslať na príslušný samosprávny kraj údaje o ročnej spotrebe omamných látok a 
psychotropných látok a prípravkov II. a III. skupiny za obdobie uplynulého kalendárneho roka 
a o ich stave na sklade k poslednému dňu uplynulého roka. V prípade zrušenia prevádzkarne 
je prevádzkovateľ povinný spracovať a zaslať vyššie uvedené hlásenie ku dňu zrušenia 
prevádzkarne. 
Nesplnením si tejto oznamovacej povinnosti sa držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej 
starostlivosti dopúšťate iného správneho deliktu v zmysle ustanovenia § 138 ods. 5 písm. s) 
zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch v znení neskorších predpisov. Na základe ustanovenia § 
138 ods. 26 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch v znení neskorších predpisov, za porušenie 
tejto povinnosti samosprávny kraj uloží pokutu od 500 eur do 25 000 eur. 

Vzhľadom na potrebu spresnenia hlásení pre International Narcotics Control Board sa od roku 
2014 používa nový formát hlásenia. Hlásenie obsahuje okrem identifikácie lekárne a obdobia, 
za ktoré sa hlásenie podáva, položky o jednotlivých liekoch a surovinách: 

• kód lieku/suroviny 
uvádza sa ŠUKL kód, resp. iný pridelený kód v zmysle číselníka(SU* pre suroviny, 
VET* pre veterinárne lieky) 

• názov lieku/suroviny 

• doplnok názvu/suroviny 

• účinná látka 
uvádza sa báza účinnej látky z číselníka 

• príjem od distributérov 
uvádza sa množstvo prijaté od distributérov v danom období 

• vrátené distributérom  
uvádza sa množstvo vrátené distributérom v danom období 

• výdaj konečnému užívateľovi  
uvádza sa množstvo vydané pacientovi, veterinárovi alebo oddeleniu v nemocnici; 
neuvádza sa napr. výdaj do inej lekárne a pod. 

• stratené, zničené alebo exspirované balenia/množstvo 
uvádza sa množstvo, ktoré „vypadlo“ z obehu skladových zásob a nedostalo sa ku 
konečnému užívateľovi 

• konečný stav  
uvádza sa stav na konci obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva; pokiaľ sa jedná o 
štandardné ročné hlásenie za rok 2016, uvádza sa stav k 31.12.2016 

Množstvo sa pri liekoch uvádza v kusoch balení a pri surovinách v miligramoch. 
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Možné spôsoby odovzdania hlásenia 
Hlásenie je nevyhnutné vždy skontrolovať a odoslať na samosprávny kraj pomocou aplikácie 
LEKÁREŇ. Avšak jeho príprava môže prebiehať rôznymi spôsobmi: 

Vygenerovanie hlásenia v lekárenskom informačnom systéme 
Ak je Váš lekárenský informačný systém integrovaný na systém e-VÚC, môžete si hlásenie 
vygenerovať v ňom a elektronicky zaslať do aplikácie LEKÁREŇ. Následne sa musíte do 
aplikácie LEKÁREŇ prihlásiť, hlásenie skontrolovať a odoslať na samosprávny kraj. 

Aby mohol Váš lekárenský informačný systém odoslať hlásenie do správnej lekárne, musí ju 
identifikovať cez Identifikátor zdravotníckeho zariadenia (IdZZ) alebo Kód poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (KPZS). Preto je potrebné aspoň jeden z týchto údajov (v budúcnosti 
bude preferovaný IdZZ) nastaviť vo Vašom lekárenskom informačnom systéme (spôsob 
nastavenia hľadajte v používateľskej príručke Vášho lekárenského systému). 
IdZZ je uvedený v rozhodnutí o povolení na prevádzkovanie Vašej lekárne. Môžete ho zistiť 
aj v aplikácii LEKAREN.e-vuc.sk alebo vyhľadať na portáli www.e-vuc.sk tak, že vo 
vyhľadávaní zadáte názov Vašej lekárne a po jej rozkliknutí ho nájdete v údajoch o nej. 
(Pozn. kód IdZZ má takúto štruktúru: 61-12345678-A0001 – všetky znaky okrem jedného 
veľkého písmena za druhou pomlčkou sú číslice, prvé dve označujú povoľovací orgán, 
ďalších 8 je Vaše IČO). 
KPZS Vám vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pred generovaním 
hlásenia je potrebné ho doplniť v aplikácii LEKÁREŇ (postup je popísaný v nasledujúcich 
kapitolách). 

Ručné vytvorenie v aplikácii LEKÁREŇ 
Zo svojho lekárenského informačného systému si vytlačíte podklady o pohyboch a stave OPL 
na sklade.  

Následne v aplikácii LEKÁREŇ hlásenie vytvoríte, vyplníte a odošlete na samosprávny kraj 
(postup je popísaný v nasledujúcich kapitolách). 

Vytvorenie vo formáte XLS 
Aplikácia LEKÁREŇ je schopná hlásenie naimportovať z XLS tabuľky v predpísanom 
formáte. Jej vzor je možné prevziať na stránke  
https://www.e-vuc.sk/pre-prevadzkovatelov-lekarni/zoznam-liekov-a-surovin-s-obsahom-
omamnych-a-psychotropnych-latok.html 

Tento spôsob je najprácnejší, nakoľko zoznam liekov a suroví s obsahom OPL je rozsiahly.  
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Aplikácia LEKÁREŇ 
Register humánnej farmácie – LEKÁREŇ je webová aplikácia pre potreby evidencie lekární a 
výdajní zdravotníckych pomôcok a na elektronickú komunikáciu s úradom samosprávneho 
kraja. 

Pomocou aplikácie môže odborný zástupca alebo prevádzkovateľ zariadenia: 

• kontrolovať údaje evidované o svojich prevádzkarňach, dopĺňať kontakty, polohu a 
informáciu, ktorá bude pri prevádzkarni zverejnená na internete (môže slúžiť pre 
reklamné účely) 

• nahlasovať dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní lekárne alebo výdajne 
zdravotníckych pomôcok 

• vypĺňať a odosielať ročné hlásenia o spotrebe omamných a psychotropných látok 

• zobrazovať mimoriadne oznamy ŠÚKL o liekoch a zdravotníckych pomôckach. 
Pre prácu s aplikáciou potrebujete pripojenie do siete Internet a nainštalovaný internetový 
prehliadač (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,...).  

Prihlásenie do aplikácie LEKÁREŇ 
Spustite internetový prehliadač. Do 
riadku pre internetovú adresu napíšte 
lekaren.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 tlačidlo „Prihlásiť“. 

 
 

Ak prihlasovacie údaje nemáte, môžete požiadať o ich zaslanie na Vašu e-mailovú adresu. 
Kliknite na voľbu „Nemáte prihlasovacie údaje? Kliknite sem“ a následne sa riaďte pokynmi. 
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Zadanie Kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou je dôležitý pre hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok. 
V prípade, že je hlásenie vytvorené lekárnickým informačným systémom, pri nahraní do 
systému je spárované s lekárňou cez Kód PZS. 

V základnom zobrazení údajov lekárne môžete vidieť vľavo hore IdZZ, ktorý je generovaný 
automaticky. Ak Váš lekárenský informačný systém obsahuje tento kód, nemusíte zadávať 
KPZS. Vľavo v strede je 

• Kód PZS – kód, ktorý musíte zadať ručne do systému. Mal by byť zhodný s kódom 
o riadok nižšie, ale vzhľadom na postupné zjednocovanie databáz a opravovanie chýb 
to nemusí byť pravda. V takom prípade nás kontaktujte. 

• Kód PZS z ÚDZS – kód, ktorý evidujeme, že Vám bol pridelený z ÚDZS. Ak si 
myslíte, že je nesprávny, kontaktujte nás. 

 
Ak chcete zmeniť alebo vyplniť KPZS, stlačte tlačidlo „Zmena údajov o prevádzkarni“.  

 
Zadajte Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý máte vyplnený v lekárenskom 
informačnom systéme, a následne kliknite na tlačidlo „Uložiť“. 
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Výber lekárne, pre ktorú chcete hlásenie vytvoriť a odoslať 
V čase, kedy sa hlásenia vypĺňajú najčastejšie (začiatok kalendárneho roka), sa aplikácia 
priamo spýta, pre ktorú lekáreň chcete hlásenie vyplniť. 

 
Vyberte ju kliknutím na jej názov. 
Kliknutím na „Zatvoriť“ sa dostanete do štandardného rozhrania aplikácie. V ňom môžete 
kedykoľvek začať spracovávať hlásenie pre konkrétnu lekáreň tak, že kliknete na „Hlásenie 
OPL“ napravo do lekárne. 
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Vytvorenie hlásenia o spotrebe OPL 
V prípade, že máte vytvorené nejaké nedokončené hlásenia, automaticky sa Vám zobrazí ich 
zoznam: 

 
V prípade, že chcete niektoré z nich dokončiť vyberte ho kliknutím naň. Ak chcete vytvoriť 
nové hlásenie alebo sa dostať do prehľadu hlásení danej lekárne, kliknite na „Prehľad 
hlásení“. Do tejto obrazovky sa dostanete automaticky, ak nemáte žiadne vytvorené 
a nedokončené hlásenie. 

 
Nové hlásenie za predchádzajúci kalendárny rok vytvoríte kliknutím na zelené tlačidlo. 
Červené tlačidlo použite len v prípade, že vytvárate mimoriadne hlásenie uprostred roka 
(napr. pri rušení lekárne). 

 
Po vytvorení hlásenia skontrolujte dátumy obdobia, za ktoré hlásenie vytvárate a prípadne ich 
upravte. Nové lieky do hlásenia pridáte zeleným tlačidlom. 
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Vyplnenie hlásenia o spotrebe OPL 

 
Lieky alebo suroviny pridáte do hlásenia kliknutím na zelené tlačidlo „Pridať liek/surovinu“. 

 
Do políčka Liek začnite písať ŠUKL kód alebo názov lieku. Systém Vám automaticky 
ponúkne zoznam liekov a surovín, ktorých názov obsahuje zadávaný text. Z ponúknutého 
zoznamu vyberte pridávaný liek alebo surovinu. 

 
Doplňte hodnoty a stlačte „Uložiť“.  
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Takýmto spôsobom postupne doplňte všetky lieky a suroviny, pri ktorých nastal nejaký pohyb 
alebo ktoré majú nenulový zostatok na konci obdobia. 
V prípade, že požadovaný liek alebo látku v zozname nenájdete, kontaktujte 
helpdesk@e-vuc.sk alebo 032/ 6510 212! 
Vypĺňanie môžete kedykoľvek prerušiť a prácu so systémom ukončiť. Zadané hodnoty sa 
uchovajú a pri nasledujúcom vstupe do aplikácie môžete vo vypĺňaní hlásenia pokračovať. 
Ak je hlásenie kompletné, môžete ho ukončiť a odoslať na samosprávny kraj (kapitola 
Odoslanie hlásenia na kraj). 

 
Ak je hlásenie nesprávne (napr. ste omylom vytvorili dve hlásenia), môžete ho vymazať 
stlačením červeného tlačidla. 
Už vyplnené lieky alebo suroviny v hlásení môžete kliknutím na ikonu vpravo pri zázname 

•  upraviť  (upraviť je možné len množstvá) 

•  odstrániť z hlásenia 
Do prehľadu hlásení sa dostanete stlačením tlačidla „Späť na zoznam“. 
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Kontrola hlásenia vytvoreného v lekárenskom 
informačnom systéme 
V prípade, že používate niektorý z nasledujúcich lekárnických informačných systémov, môže 
hlásenie pripraviť automatizovane v ňom a odoslať ho do systému VÚC. Následne je potrebné 
v aplikácii Lekáreň hlásenie skontrolovať a odoslať! 
Tieto lekárnické informačné systémy sú kompatibilné so systémom e-VÚC a dokážu 
odosielať hlásenie elektronicky: 

• WinLSS - obchodno-skladová evidencia lekárne  
dodávateľ: Počítače a Programovanie, s.r.o., Kuzmányho 22, 01001 Žilina, 
IČO: 36005479, www.pap.sk 

• Pharmacy a Pharmacy HITT 
dodávateľ: NRSYS s.r.o., Akademická 12, 94901 Nitra, IČO: 30997763, 
www.nrsys.sk 

• ApoWare-BS (od verzie 2016.12.27) 
dodávateľ: PharmaServis, s.r.o., J. Simora 5, 94001 Nové Zámky, IČO: 36536512, 
www.pharmaservis.sk 

• Lekáreň CCN 
dodávateľ: CCN Health Information s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 47373598 

V prípade problémov s odosielaním hlásenia z lekárenského informačného systému môžu 
prevádzkovatelia kontaktovať jeho dodávateľa. 
Po odoslaní hlásenia z lekárenského informačného systému sa prihláste do aplikácie Lekáreň 
a vyberte lekáreň, ktorej hlásenie idete skontrolovať (postup uvedený na začiatku tejto 
príručky). Zobrazí sa Vám informácia, že máte v systéme rozpracované hlásenie: 

 

Hlásenie naimportované z lekárenského informačného systému rozoznáte podľa ikony  pri 
dátume vytvorenia hlásenia (kliknutím na ňu zobrazíte bližšie informácie o importe). 

Kliknutím na hlásenie ho otvoríte. Ak v ňom potrebujete urobiť zmeny, postupujte podľa 
kapitoly Vyplnenie hlásenia o spotrebe OPL. Ak je v poriadku, pokračujte podľa kapitoly 
Odoslanie hlásenia na kraj. 
Ak ste do systému e-VÚC odoslali z Vášho lekárenského informačného systému omylom viac 
hlásení, môžete ich vymazať červeným tlačidlom „Vymazať hlásenie“. 
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Odoslanie hlásenia na kraj 

V prehľade hlásení sú rozpracované hlásenia označené červenou farbou a ikonou . 

 
Kliknutím na hlásenie ho zobrazíte. 

 
V prípade, že je kompletné, môžete ho odoslať na samosprávny kraj stlačením modrého 
tlačidla „Odoslať hlásenie“.  
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V prípade, že to Váš samosprávny kraj požaduje, môžete následne hlásenie vytlačiť, 
opečiatkovať, podpísať a odoslať klasickou poštou. 

Odoslané hlásenia sú v prehľade hlásení označené zelenou farbou a ikonou . 

 
Po odoslaní hlásenia na kraj v ňom už nemôžte robiť zmeny. Ak ho potrebujete napriek tomu 
zmeniť, musíte požiadať farmaceuta samosprávneho kraja o vrátenie hlásenia na 
dopracovanie. 
Ostatné hlásenie (vytvorené omylom) môžete vymazať (po ich otvorení kliknutím na červené 
tlačidlo). 
Stav hlásenia si môžete skontrolovať v prehľade hlásení: 

 

Hlásenie, zaevidované na kraji, je označené ikonou . 


