
Export hlásenia OPL 
 

1. Zadanie údajov do globálnych parametrov 
 

Pred vygenerovaním zostavy hlásenia OPL v lekárni je potrebné zadať kód IdZZ, ktorý je uvedený v 
rozhodnutí o povolení na prevádzkovanie Vašej lekárne. Je možné ho zistiť aj v aplikácii LEKÁREŇ alebo 
vyhľadať na portáli www.e-vuc.sk tak, že vo vyhľadávaní zadáte názov lekárne a po jej rozkliknutí ho 
nájdete v údajoch o nej. 
 
V globálnych parametroch (Servis/Parametre/Globálne/NCZI a E-VUC (F6)) vyplňte v časti Údaje pre 

e-vuc na odoslanie OPL položku IdZZ. Po vyplnení stlačte tlačidlo Uložiť [end]. 

(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 číslic je IČO). 
 

 
 

2. Načítanie zoznamu OPL, vygenerovanie a export spotreby 
 

K načítaniu a napárovaniu zoznamu OPL s lokálnym číselníkom prejdite v menu do 

Prehľad/Spotreba/Podľa definovaných skupín. Zobrazí sa Vám zoznam všetkých Vami definovaných 

skupín, v ktorých sledujete spotrebu. K pridaniu novej skupiny z aktuálneho zoznamu OPL stlačte 

tlačidlo F7 – Importovať zoznam OPL. 

 

http://www.e-vuc.sk/


 

 

Po stlačení tlačidla sa zobrazí hlavička skupiny s informáciou o načítanom zozname OPL (dátum od 

ktorého je zoznam platný). K napárovaniu položiek a vytvoreniu sledovanej skupiny stlačte tlačidlo 

Uložiť [end]. 

 

 

 

Po chvíli sa načíta zoznam OPL a zobrazia sa napárované položky. Pomocou tlačidla F11 – Zobraziť celý 

zoznam OPL je možné zobraziť celý zoznam OPL spolu s informáciou, či daná položka zoznamu bola 

napárovaná s číselníkom lekárne alebo nie.  

Ak chcete zobraziť spotrebu daných položiek v štruktúre pre hlásenie OPL stlačte tlačidlo F10 – Zobraziť 

spotrebu za obdobie. 



(Pozn. V prípade, že položka zo zoznamu OPL nebola napárovaná s číselníkom, je potrebné zadať 

spotrebu položky manuálne po odoslaní hlásenia z programu a prihlásení sa na stránke 

https://lekaren.e-vuc.sk/ viď. tento návod časť 4. Riešenie prípadu nenapárovanej položky zoznamu 

OPL) 

 

 

Po výbere obdobia, za ktoré chcete zobraziť spotrebu sa Vám zobrazí zoznam položiek spolu 

s množstvami za dané obdobie. Ak chcete zoznam exportovať priamo do E-VUC stlačte tlačidlo F10 – 

Export do E-VUC.  V prípade, že chcete zoznam len vytlačiť, stlačte F5 – Tlačiť. 

https://lekaren.e-vuc.sk/


 

 

Pred exportom zadajte obdobie, za ktoré vykazujete toto hlásenie a stlačte tlačidlo Export do E-VUC 

[End]. Po chvíli sa Vám zobrazí informácia o úspešnosti exportu hlásenia. Po úspešnom exporte je 

potrebné hlásenie potvrdiť. 

(Pozn. V prípade, že ste na systém WinLISN prešli až niekedy v priebehu sledovaného obdobia, za ktoré 

máte odoslať hlásenie OPL, je potrebné, aby ste zadali reálne obdobie používania systému WinLISN 

pred exportom hlásenia. Za obdobie dokedy ste používali iný systém, musíte odoslať zvlášť druhé 

hlásenie) 

 

 

 

 

 



3. Potvrdenie odoslania hlásenia 
 

Po exporte hlásenia zo systému WinLISN je potrebné sa prihlásiť do aplikácie LEKÁREŇ dostupnej na 

adrese https://lekaren.e-vuc.sk/ . Po prihlásení sa Vám v zozname rozpracovaných hlásení zobrazí 

dané exportované hlásenie. Do hlásenia je možné vstúpiť a pridávať/upravovať/mazať jednotlivé 

položky hlásenia a takisto celé hlásenie vymazať. Po kontrole a prípadnom doplnení hlásenia ho musíte 

definitívne odoslať/potvrdiť.  

 

4. Riešenie prípadu nenapárovanej položky zoznamu OPL 
 

V prípade, že v lokálnom číselníku lekárne nepoužívate ŠUKL kódy, ktoré sú použité v zozname OPL 

(týka sa to prevažne surovín), program nedokáže napárovať sledovanú položku zo zoznamu OPL 

s položkou v číselníku lekárne a takisto túto položku nedokáže program exportovať. Je preto potrebné 

túto položku a jej spotrebu zadať manuálne.  

V zozname napárovaných položiek so zoznamom OPL stlačíte tlačidlo F3 – Pridať a pridáte položku, 

ktorá nebola napárovaná, ale viete, že je v zozname OPL a máte odoslať hlásenie o jej spotrebe.  

 

Po zobrazení spotreby ( F10 – Zobraziť spotrebu za obdobie ) bude zobrazená aj spotreba danej 

pridanej položky (ak nebola nulová). Spotrebu si môžte vytlačit pomocou F5 – Tlačiť, aby ste vedeli, 

aké údaje je potrebné manuálne doplniť. Po exporte do E-VUC budete upozornený, že daný kód 

pridanej položky sa nenašiel. Toto varovane znamená, že spotreba danej položky nebola exportovaná 

a treba ju pridať manuálne.  

https://lekaren.e-vuc.sk/


Po prihlásení sa do aplikácie LEKÁREŇ https://lekaren.e-vuc.sk/ a vstupe do exportovaného 

rozpracovaného hlásenia pridáte spotrebu daných pridaných položiek, ktoré neboli automaticky 

exportované. 

 

 

https://lekaren.e-vuc.sk/

