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Úvod 

Poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti je považované za jednu 

z kľúčových úloh verejnej správy v modernej spoločnosti. Rapídny pokrok 

nám umožňuje postupne zvyšovať kvalitu života všetkých cieľových skupín, 

no s rastúcou mierou implementácie inovácií a s rozsahom poskytovanej 
starostlivosti sú spojené aj rastúce finančné náklady, a teda stúpajúce 

zaťaženie pre verejné rozpočty. Z tohto dôvodu sa čoraz častejšie 

zameriava analýza a plánovanie na otázky zabezpečenia potrebnej kvality 

zdravotnej starostlivosti vrátane finančnej udržateľnosti zdravotných 
systémov, aj v kontexte starnúcej populácie vyspelých krajín, stále 

nákladnejších zdravotných technológií, nových produktov farmaceutického 

priemyslu a s nimi súvisiacou nákladnou medikáciou pacienta.  

 
eHealth je dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou, predstavujúcou 

využívanie informačných technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti, a 

teda je kompletnou elektronizáciou procesov súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti. V ideálnom prípade je koordinovaná na centrálnej 
úrovni štátov, či príslušných nadnárodných autorít prostredníctvom 

definovania určitých štandardizácií pre jednotlivé špecifické procesy s 

cieľom umožniť rýchlu a efektívnu komunikáciu a kooperáciu. 

 

Nasledovný dokument predstavuje jednotlivé procesy, opisujúce 
implementáciu konceptu eHealth v rámci Slovenskej republiky, v rozsahu 

opisu jednotlivých funkčných súčastí, aktérov, a ich právomocí a 

zodpovedností, dodržiavanie ktorých umožňuje udržanie funkčného 

ekosystému, zabezpečujúceho interoperabilitu jednotlivých pracovísk, ktoré 
vďaka komplexnosti dostupných informácií dokážu zvyšovať kvalitu 

ponúkaných služieb, vedúcu k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu poskytnutiu 

zdravotnej starostlivosti pre pacienta pri celkových nižších nákladoch.  
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1 eHealth na Slovensku 

V roku 2008 vláda Slovenskej republiky (ďalej len SR) schválila kľúčový 

dokument k rozbehnutiu elektronizácie zdravotníctva „Strategické ciele 

eHealth“ v súlade so strategickými cieľmi a požiadavkami Európskej únie 

(ďalej len EÚ). Hlavnou víziou eHealth bolo prostredníctvom moderných 
informačných a komunikačných technológií podporovať zvyšovanie kvality 

a efektívnosti všetkých poskytovaných zdravotníckych služieb, znižovať 

chybovosť a duplicity, administratívne zaťaženie zdravotníctva a pacientov, 

zvyšovať spokojnosť občanov so systémom zdravotníctva financovaného z 
verejných zdrojov. Umožniť vznik nových foriem poskytovaných 

zdravotníckych služieb a poskytnúť zúčastneným stranám relevantné 

informácie pre rozhodovacie a monitorovacie činnosti v požadovanom čase 

a kvalite. 
 

Primárnymi cieľmi stratégie boli [3]: 

 

a) vytvorenie legislatívneho, normatívneho a architektonického rámca 
eHealth; 

b) vytvorenie bezpečnej infraštruktúry pre realizáciu vízie a poslania 

eHealth; 

c) informatizácia procesov a služieb v systéme zdravotníctva 

z verejných zdrojov; 
d) podpora nových procesov a foriem zdravotníckych služieb  

a zdravotnej starostlivosti prostredníctvom eHealth.  

 

1.1 Slovensko v európskych projektoch  

Slovensko sa od roku 2008 zapojilo do niekoľkých projektov EÚ, ktoré 

významnou mierou prispeli k rozvoju elektronického zdravotníctva a k jeho 

súčasnej podobe. Išlo najmä o tieto významné projekty: 

 

Projekt Elektronické služby zdravotníctva (eSO1) – v rámci 
projektu vznikol Národný portál zdravia (ďalej len NPZ, dostupný na 

https://www.npz.sk). Vytvoril sa systém pre prevádzkovanie elektronickej 

zdravotnej karty a pre zapojenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

do systému elektronického zdravotníctva. Zároveň sa riešila otázka 
zabezpečenia prístupov a práv. Navrhli sa procesy pre umožnenie 

predpisovania liekov elektronicky (eRecept) s cieľom postupne nahradiť 

recepty vydávané v papierovej forme. Projekt bol ukončený v roku 2015 

[4]. 
 

Projekt Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie 

funkcionality a rozsahu služieb (eSZ-RFaRS) – vznikol v nadväznosti 
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na projekt eS01. V rámci tohto projektu získalo Ministerstvo zdravotníctva 

(ďalej len MZ) nenávratný finančný príspevok vo výške 7 mil. EUR na 

dopracovanie a vylepšenie funkcionalít eZdravotníctva, ktorého základy 
vznikli v projekte eSO1.  

 

epSOS (European Patient Smart Open Services) – išlo o kľúčový 

projekt EÚ, ktorý položil základy pre cezhraničný prenos zdravotných 
údajov (Pacientsky súhrn a eRecept) medzi členskými krajinami. 

Vybudovala sa infraštruktúra umožňujúca prenos týchto informácii s 

ohľadom na bezpečnosť a interoperabilitu. Projekt bol ukončený v roku 2014 

a zúčastnilo sa ho 23 krajín vrátane Slovenska, ktoré bolo zastúpené 
Národným centrom zdravotníckych informácií (ďalej len NCZI). Počas 

pilotného testovania si mohli pacienti z Fínska vybrať recept v estónskych 

lekárňach. Hlavnými problémami identifikovanými v projekte boli rôznorodé 

legislatívy jednotlivých krajín a sémantická interoperabilita [5]. 
 

eHealth Governance Initiave (eHGI) – výsledkom projektu bol vznik 

poradného orgánu eHealth Network, ktorý sa zameriava na podporu 

elektronického zdravotníctva členských krajín a na zvyšovanie dôvery k 

elektronickým riešeniam v zdravotníctve [6]. 
 

PAtient REgistries iNiTiative (PARENT) – cieľom projektu bola 

harmonizácia riadenia pacientskych registrov v členských štátoch a návrh 

odporúčaní/nástrojov pre zefektívnenie ich vedenia a spravovania. 
Slovenská republika bola zastúpená NCZI. 

 

Antilope – cieľmi projektu boli [7]: 

 
• vytvoriť na európskej úrovni metodiku certifikačného procesu 

medzinárodnej interoperability elektronického zdravotníctva v Európe 

(možnosť vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými národnými 

systémami elektronického zdravotníctva v rámci EÚ); 

 
• navrhnúť štruktúru testovacieho open source softvéru, ktorým sa 

bude testovať medzinárodná interoperabilita elektronického 

zdravotníctva; 

 
• harmonizovať tento celoeurópsky certifikačný proces s testovacími 

metodikami jednotlivých európskych štátov; 

 

• na dosiahnutie cieľa použiť medzinárodné štandardy, návody  
a skúsenosti z používania už existujúcich testovacích nástrojov  

v elektronickom zdravotníctve.  
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1.2 Služby elektronického zdravotníctva na 

Slovensku 

V súčasnosti sú v rámci eZdravotníctva na Slovensku sprevádzkované 

a funkčné tieto služby: 

 

• Elektronická zdravotná knižka (ďalej len EZK) 

• Pacientsky sumár (ďalej len PS) 

• eRecept 

• eVyšetrenie 

• eObjednanie 

• eAlerts 

 

 
Obrázok 1 

Služby eZdravotníctva Elektronická zdravotná knižka (EZK) [8] 
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EZK predstavuje zdravotnú dokumentáciu pacienta v podobe 

elektronického záznamu. Pacient má možnosť nahliadnuť do svojej EZK 

prostredníctvom overenia cez elektronický občiansky preukaz na portáli 
https://www.npz.sk v časti „Moja Zdravotná knižka“. 

 

EZK obsahuje záznamy, ktoré o pacientovi do systému zadali 

ošetrujúci zdravotní pracovníci. Pre každý záznam existuje „pečiatka“, na 
základe ktorej je možné identifikovať, kto daný údaj zadal (vrátane 

elektronického podpisu) a kedy. Rovnako je zaznamenaný aj každý prístup 

k EZK pacienta, ktorý má takto prehľad o tom, kto k jeho záznamom 

pristupoval. V EZK sú údaje členené do jednotlivých záložiek: 
 

• osoba -  obsahuje identifikačné údaje o pacientovi: 

o meno/priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, vek, pohlavie, 

trvalá adresa, zdravotná poisťovňa, číslo poistenca, 

o aktuálny kontakt – email, t. č., ktoré do systému vložil pacient, 

o kontakt na osobu, ktorú kontaktovať v prípade potreby, 

o identifikačné údaje všeobecného lekára pacienta; 

• pacientsky sumár – popísaný v samostatnej časti; 

• očkovania – obsahuje záznamy o vykonaných a zrušených 

očkovaniach, rovnako aj o plánovaných očkovaniach; 

• liečba – obsahuje údaje o liekoch, zdravotníckych pomôckach, 

dietetických potravinách a individuálne pripravovaných liekoch, ktoré 

boli pacientovi predpísané a ktoré pacient užíva; 

• vyšetrenia – zobrazuje údaje o odborných vyšetreniach (kým a kedy 

boli vykonané), stanovených diagnózach a navrhovanej liečbe; 

• OUP (osobný účet pacienta) – v prehľadnej forme pacient vidí 

údaje o vykonanej ambulantnej/ústavnej zdravotnej starostlivosti, 

predpísané lieky, výkony dopravnej starostlivosti, čakaciu listinu, 

dispenzarizáciu; 

• recepty – zoznam predpísaných receptov za celú históriu zdravotnej 

starostlivosti o pacienta (od spustenia eZdravotníctva v roku 2018) 

s informáciami o dátume vystavenia, názve lieku a mene lekára, 

ktorý lieky predpísal; 

• voľnopredajné lieky – pacient si môže v tejto záložke doplniť 

voľnopredajné lieky, ktoré užíval, alebo aktuálne užíva; 

https://www.npz.sk/
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• doplňujúce informácie – dodatočné informácie, ktoré pacient 

považuje z pohľadu svojho zdravotného stavu za dôležité. 

 

1.2.1 Pacientsky sumár 

Pacientsky sumár je jednou z častí EZK pacienta, ktorá predstavuje 

súhrn základných údajov o pacientovom zdravotnom stave. PS je 

automaticky vytváraný z údajov, ktoré do systému zadávajú zdravotní 
pracovníci. Prístup k týmto záznamom majú len oprávnení zdravotní 

pracovníci na základe identifikácie prostredníctvom elektronického 

občianskeho preukazu. 

 
PS je primárne využívaný pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti 

a akútnych stavoch, keď pacienta ošetruje lekár, ktorý nepozná jeho 

zdravotnú históriu a PS mu poskytne dôležité informácie, na základe 

ktorých sa môže efektívnejšie/správnejšie rozhodnúť. 

 
Údaje v PS sú prehľadne rozdelené do niekoľkých kategórií: 

 

• osobné identifikačné údaje pacienta – meno, priezvisko, rodné 

číslo, identifikácia pacienta v zdravotnej poisťovni, adresa trvalého 

bydliska, názov a identifikátor zdravotnej poisťovne; 

• kontaktné údaje – email, t. č., kontaktné údaje na inú osobu 

zadefinovanú pacientom v systéme, ktorú treba kontaktovať 

v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ale napr. aj v prípade 

úmrtia; 

• informácia o ošetrujúcom všeobecnom lekárovi, prípadne 

lekárovi, ktorý má najviac informácií o pacientovi; 

• klinické údaje  - ide o sumár informácií z EZK pacienta: 

o varovania  - nežiaduce účinky na lieky, príp. zložky liekov, 

nežiaduce reakcie na očkovania, jedlo, hmyz a prípadný popis 

reakcie pacienta na alergiu; 

o zdravotné problémy - údaje o život ovplyvňujúcich diagnózach 

a používaných zdravotných pomôckach, napr. vysoký krvný 

tlak, ochorenia štítnej žľazy, cukrovka a pod.; 
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o lieková anamnéza – zoznam užívaných liekov s údajmi 

o lekárovi, ktorý liek naordinoval a kedy; 

o osobná anamnéza – očkovania, chirurgické výkony, zdravotné 

obmedzenia (invalidita), terapeutické odporúčania; 

o pôrodnícka anamnéza – v prípade žien predpokladaný termín 

pôrodu; 

o vyšetrenia – údaje o krvnej skupine, krvnom tlaku, vitálne 

a antropometrické hodnoty; 

o sociálna anamnéza a abúzy. 

Vzhľadom na citlivosť všetkých týchto údajov je prístup k nim 
zaznamenávaný a umožnený len na základe identifikácie a autorizácie 

oprávnenej osoby. K pacientskemu sumáru má prístup [9]: 

 

• ošetrujúci lekár pacienta, 

• ošetrujúca sestra alebo pôrodná asistentka, 

• osoba oprávnená vydávať humánne lieky, 

• liečebný pedagóg, 

• logopéd, 

• klinický psychológ, 

• zdravotnícky pracovník záchrannej zdravotnej služby pri 

zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti, 

• prehliadajúci lekár po nahlásení úmrtia osoby, 

• posudkový lekár Ministerstva vnútra SR, Finančného riaditeľstva SR 

či posudkový lekár Zboru väzenskej a justičnej stráže, 

• revízny lekár, revízny farmaceut a revízna sestra príslušnej 

zdravotnej poisťovne na účely výkonu kontrolnej činnosti.  

1.2.2 eRecept 

eRecept predstavuje náhradu papierovej formy receptov. Výhodou je 

najmä to, že ošetrujúci lekár má kompletný prehľad o liekoch, ktoré boli 

vydané pacientovi aj inými lekármi. Systém dokáže lekára upozorniť na 

duplicitu pri predpisovaní, nestane sa teda, aby 2 rôzni lekári predpísali 
rovnaký liek jednému pacientovi v rovnakom čase, čím sa zároveň zvyšuje 

bezpečnosť pacienta. 
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Jednou z funkcionalít systému je aj upozornenie lekára o tom, či nie 

sú lieky, ktoré pacientovi predpisuje, vo vzájomnej interakcii, ktorá by 
pacientovi ublížila. 

 

Pečiatku a podpis lekára pri vydaní eReceptu nahrádza elektronický 

preukaz lekára.  
 

Naďalej ostáva možnosť vydania receptu v papierovej forme v prípade 

technických problémov s eReceptom. Povinnosť vystaviť papierový recept 

je aj napr. v prípade, ak je pacientom cudzinec mimo EÚ, pacient z EÚ 
preukazujúci sa iba európskym preukazom zdravotného poistenia. 

 

Po vystavení eReceptu si pacient recept vyzdvihne v lekárni po 

predložení občianskeho preukazu (ak lekáreň disponuje čítačkou eID 
a pacient elektronickým občianskym preukazom, pacient sa identifikuje 

vložením občianskeho preukazu do čítačky). Lekárnik následne uvidí 

v systéme všetky nevyzdvihnuté predpísané lieky pacienta. Po vydaní lieku 

lekárnik potvrdí vydanie lieku v systéme, čím sa informácia zapíše do EZK 

pacienta. [10] 

 

1.2.3 eVyšetrenie 

Cieľom tejto služby je postupné zrušenie papierovej formy zdravotných 

záznamov, možnosť pacienta pristúpiť k svojim záznamom (po prihlásení 
do EZK) a možnosť nahliadnuť do záznamov inému lekárovi po odsúhlasení 

pacientom (súhlas pacienta sa nevyžaduje pri život ohrozujúcich stavoch 

v prípade zdravotníckeho pracovníka záchrannej zdravotnej služby). 

 
Elektronickou formou je možné zaznamenať údaje z odborného vyšetrenia, 

prepúšťacej správy, popisu zo zobrazovacieho zariadenia (röntgen - RTG, 

magnetická rezonancia - MR a pod. – ide len o textovú informáciu, 

neukladajú sa obrázky/videá). Umožňuje sa vyhotovenie výmenného lístka 
v elektronickej podobe ako náhrady papierovej formy. 

 

Súhlas pacienta k nahliadnutiu záznamov z EZK je vykonaný jeho 

potvrdením elektronickým občianskym preukazom u lekára, ktorý si 

vyžiada prístup k týmto údajom (u lekára vkladá občiansky preukaz do 
čítačky a potvrdí žiadosť zadaním bezpečnostného kódu). 

 

V prípade ak pacient nie je držiteľom občianskeho preukazu s čipom, musí 

potrebné záznamy doniesť v tlačenej forme. 
 

Predpokladom efektívneho fungovania je zapojenie sa čo najväčšieho počtu 

zdravotníckych zariadení a lekárov do systému eZdravotníctva. [11] 

 



13 

 

1.2.4 eObjednanie 

Ak sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zaregistruje a začne 
využívať túto službu, pacienti sa budú môcť objednať na vyšetrenie v čase 

ordinačných hodín, príp. doplnkových ordinačných hodín. 

 

V prípade ordinačných hodín ide o požiadavku zo strany pacienta, 
konkrétny termín určí lekár/ambulancia. 

 

V prípade doplnkových hodín, ktoré ambulancia poskytuje, si pacient 

vyberie z dostupných termínov. Za takéto vyšetrenie si môže ambulancia 

účtovať poplatok v max. výške 30 EUR. 
 

1.2.5 eAlerts 

Služba poskytuje zdravotnému personálu informácie/notifikácie o: 

 

• novinkách v systéme elektronického zdravotníctva, 

• plánovanom spustení nových služieb, 

• (ne)plánovaných odstávkach systému. 

 

1.3 Bezpečnosť v rámci národného systému 

eZdravotníctvo 

Požadovanú úroveň bezpečnosti Informačného systému (ďalej len IS) 

a Národného zdravotníckeho informačného systému (ďalej len NZIS)  

s osobitným dôrazom na ochranu osobných údajov, ktoré sa v ňom 

spracovávajú, a požiadavky postačujúce na dosiahnutie a udržanie úrovne 
bezpečnosti definuje Bezpečnostná politika NZIS, ktorú vydalo NCZI v roku 

2016 a určilo ňom požiadavky: 

 

• na systém NZIS a NCZI ako jeho prevádzkovateľa, 

• na dodávateľov riešení pre NZIS, 

• na prenosové cesty a rozhrania tretích strán, ktoré komunikujú so 

systémom NZIS. 

Bezpečnostná politika NZIS je pritom záväzná pre všetky právnické 
osoby a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na vývoji, vytváraní, prevádzke, 



14 

 

údržbe a využívaní systému NZIS a všetky fyzické a právnické osoby tretích 

strán, ktoré pristupujú do prostredia NZIS. 

 
Ako určuje daná smernica, všetci pracovníci NCZI a tretích strán, ktorí 

pristupujú k IS, vyvíjajú ho, spravujú ho alebo s ním pracujú, sú povinní: 

 

• dodržiavať túto bezpečnostnú politiku, príslušné prevádzkové  

a bezpečnostné predpisy; 

• všestranne chrániť aktíva IS, s osobitným dôrazom na osobné údaje; 

• chrániť identifikačné a autentizačné údaje alebo predmety; 

• používať informačné systémy IS len pod vlastnou identitou, 

dodržiavať pokyny príslušných správcov; 

• oznamovať bezpečnostné udalosti, resp. potenciálne udalosti, 

odhalené zraniteľnosti IS alebo iné bezpečnostné riziká príslušným 

správcom. 

Zároveň všetky právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú 

komponenty a subsystémy NZIS, sú povinné podľa príslušnej bezpečnostnej 

smernice: 

 

• dodržiavať ustanovenia zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných 

údajov, 

• presadzovať a dodržiavať túto bezpečnostnú politiku v rámci svojej 

organizácie, 

• zabezpečiť poučenie svojich zamestnancov o požiadavkách tejto 

bezpečnostnej politiky, 

• spolupracovať pri riešení bezpečnostných incidentov v rámci NZIS. 

Subjekty, na ktoré sa vzťahujú požiadavky, sú pritom členené podľa 
opodstatnenosti jednotlivých opatrení a požiadaviek na 4 základné skupiny: 

 

• Skupina SEC1 – do tejto skupiny patria organizácie rezortu 

zdravotníctva (Ministerstvo zdravotníctva SR, NCZI, Úrad pre dohľad 

nad zdravotnou starostlivosťou - ÚDZS, Štátny ústav pre kontrolu 
liečiv - ŠÚKL, Úrad verejného zdravotníctva - ÚVZ), zdravotné 

poisťovne a subjekty eGovernmentu, ich bezpečnosť bude riešená aj 

v rámci eSO1 a samostatnými bezpečnostnými projektami. 

• Skupina SEC2 – do tejto skupiny patria ambulancie, nemocnice, 
lekárne, laboratóriá a Picture archiving and communication system - 

PACS centrá (Technológia pre prácu s obrazovými informáciami 
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v zdravotníctve), ich bezpečnosť bude riešená aj v rámci eSO1 a budú 

vydané záväzné štandardy pre lokálne informačné systémy týchto 

subjektov.  
• Skupina SEC3 – do tejto skupiny patria všetky subjekty, ktorým 

budú vytvorené a sprístupnené účty cez Národný zdravotný portál 

(NZP), či už sa jedná o samotných poistencov alebo vzdelávacie 

organizácie či medzinárodné organizácie, subjekty z tejto skupiny 
budú v rámci projektu eSO1 čiastočne zabezpečené. 

• Skupina SEC4 – do tejto skupiny patria všetci ostatní používatelia 

internetu, ktorí budú IS eSO1 používať len anonymne. 

 

 
Obrázok 2  

Skupiny subjektov podľa zabezpečenia [13] 
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1.4 Komparatívna analýza zdravotníckych zariadení 

1.4.1 Pripojenie pracovísk k systému eZdravie 

Do systému eZdravie je aktuálne zapojených temer 18 tisíc pracovísk 

poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v rámci územia Slovenskej republiky 

pričom, ako môžeme vidieť na nasledujúcom grafe, tento stav sa 

postupnými krokmi od roku 2018 zlepšuje, a dochádza tak k postupnému 
naplneniu cieľa plného prechodu na elektronizáciu procesov. 

 
 

 

Obrázok 3 
Celkový počet pracovísk pripojených v eZdravie 

Obrázok 4  
Pracoviská zapojené do systému eZdravie [14] 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 
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Pozitívnym znakom je taktiež pomerne homogénne zapojenie 

jednotlivých pracovísk naprieč naším územím, ktoré prezentuje mapa 

zobrazená nižšie, potvrdzujúca, že záujem o zapojenie pretrváva vo 
všetkých regiónoch Slovenska. 

 

Z pohľadu počtu zapojených ambulancií môžeme vidieť, že aktuálne 

v systéme aktívne figuruje 13 047 ambulancií, pričom celkovo je ich v rámci 
SR registrovaných aktuálne 14 648, a teda môžeme konštatovať, že v rámci 

systému eZdravie je zapojených už 90% všetkých ambulancií. 

 

 
Obrázok 5 

Celkový počet ambulancií pripojených v eZdravie 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 

 
Rovnako ako v prípade celkového zapojenia pracovísk do systému 

eZdravie, ani v prípade samostatných ambulancií sa neobjavili výrazné 

regionálne disparity. 

 

 
Obrázok 6 

 Ambulancie zapojené do systému eZdravie [14] 

 
V prípade lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok môžeme vidieť 

počiatočne veľmi rýchly vstup množstva týchto prevádzok do systému 

eZdravie, čo súvisí v najväčšej miere so snahou vyhovieť klientom 
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prostredníctvom poskytovania služieb eReceptu. Už na konci roka 2018 bolo 

v systéme eZdravie zapojených 2018 týchto subjektov a počas 

nasledovných dvoch rokov sa tento počet zvýšil len o 91 subjektov.   
 

 
Obrázok 7  

Celkový počet lekární a výdajní zdravotných pomôcok v eZdravie 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 

 

Na nasledujúcom grafe máme možnosť vidieť vývoj počtu zapojených 
nemocníc do systému eZdravie pričom, ako dokumentuje samotný graf, 

situácia je stabilizovaná. 

 

 
Obrázok 8  

Celkový počet pripojených nemocníc v eZdravie 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI  

 

1.4.2 Vývoj počtu predpísaných receptov v systéme 

eZdravie 

V praxi je jednou z najviac využívaných súčastí systému eZdravie 
zaiste funkcionalita predpisovania liekov, tzv. eRecept.  Ako môžeme vidieť, 

od roku 2019 výrazne prevláda podiel elektronicky podpísaných receptov. 



19 

 

 
Obrázok 9 

 Počet elektronicky a klasicky vydaných receptov [14] 

 

Na nasledujúcom grafe môžeme vidieť, že služba eRecept sa stala 

využívanou veľmi rýchlo od jej samotného zriadenia a počet vydaných 

receptov dosahoval už v roku 2018 rádovo stotisícové hodnoty v rámci 
každého zo sledovaných krajov Slovenska. 

 

 
Obrázok 10  

Vývoj počtu predpísaných receptov v eZdravie (2018) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 

 

Jednotlivé medzimesačné zmeny, ktoré boli identifikované, môžeme 

prisúdiť fluktuácii dopytu zo strany pacientov, vzhľadom na obdobie výskytu 

špecifických chorôb zasahujúcich väčšie množstvo populácie, či kultúrnych 
zvykov, akými je napr. vianočné obdobie, počas ktorého dochádza 

k poklesu dopytu pacientov. 
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Obrázok 11  

Vývoj počtu predpísaných receptov v eZdravie (2018) - medzimesačné 
zmeny 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 

 

V roku 2019 bol vývoj počtu vydaných eReceptov pomerne stabilný, 

pričom k výraznejšiemu výkyvu v podobe rastu došlo v jesennom období, 

reflektujúc ochorenia chrípky, ktoré zasiahli veľkú časť populácie a spôsobili 
dopyt zo strany pacientov.   

 

 
Obrázok 12  

Vývoj počtu predpísaných receptov v eZdravie (2019) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 
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Obrázok 13  

Vývoj počtu predpísaných receptov v eZdravie (2019) - medzimesačné 
zmeny 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 

 

Graf nižšie nám dokumentuje vývoj v roku 2020, v rámci ktorého bol 
začiatok roka z pohľadu vydaných eReceptov pomerne stabilný, no v období 

od marca sa prejavil dôsledok rozšírenia vírusu COVID-19 a boja proti jeho 

šíreniu, čo malo za následok výrazný pokles počtu vydaných eReceptov, 

vzhľadom na pozastavenie mnohých aktivít v rámci zdravotníckych 

zariadení. 
 

 
Obrázok 14  

Vývoj počtu predpísaných receptov v eZdravie (2020) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 

 



22 

 

 
Obrázok 15  

Vývoj počtu predpísaných receptov v eZdravie (2020) - medzimesačné 
zmeny 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 
 

1.4.3 Vývoj počtu predpísaných receptov v systéme 

eZdravie 

Obdobne ako v prípade počtu predpísaných, tak aj počet vydaných 

receptov dokumentuje, že služba eRecept bola pomerne rýchlo etablovaná. 

Začiatok roka 2018 predstavoval postupný nárast počtu vydaných 
eReceptov, pričom už na konci prvého kvartálu môžeme vidieť stabilizáciu 

vysokého počtu. 

 

 

 
Obrázok 16  

Vývoj počtu vydaných receptov v eZdravie (2018) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 
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Obrázok 17  

Vývoj počtu vydaných receptov v eZdravie (2018) - medzimesačné zmeny 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 

 
Počas roka 2019 dochádzalo k miernej fluktuácií v dôsledku zmeny 

dopytu pacientov, ako dôsledku chorôb jesenného obdobia, ktoré zasiahli 

veľkú časť populácie. 

 

 
Obrázok 18  

Vývoj počtu vydaných receptov v eZdravie (2019) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 
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Obrázok 19  

Vývoj počtu vydaných receptov v eZdravie (2019) - medzimesačné zmeny 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 

 
Vývoj v rámci roka 2020 bol v rámci prvého kvartálu pomerne 

stabilný, následne sa ale prejavil signifikantný vplyv príchodu vírusu COVID-

19 a boja proti jeho šíreniu, čo malo za následok výrazný pokles počtu 

vydaných eReceptov, vzhľadom na pozastavenie mnohých aktivít v rámci 
zdravotníckych zariadení.   

 

 
Obrázok 20  

Vývoj počtu vydaných receptov v eZdravie (2020) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 
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Obrázok 21  

Vývoj počtu vydaných receptov v eZdravie (2020) - medzimesačné zmeny 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 
 

1.4.4 Vývoj počtu predpísaných receptov v systéme 

eZdravie 

Počet záznamov z vyšetrenia nám dokumentuje postupný vývoj 

akceptácie elektronizácie procesu tzv. výmenných lístkov a zároveň 

následného záznamu informácií získaných počas vyšetrenia konkrétneho 
pacienta, ktoré sú zaznamenané v rámci jeho špecifického konta.  

Už od roku 2018 sme mohli sledovať veľmi pozitívny trend nárastu počtu 

predmetných záznamov, pričom ich počet sa líšil, vzhľadom na počet 

jednotlivých vykonaných úkonov v konkrétnych krajoch Slovenska. 
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Obrázok 22  

Vývoj počtu záznamov z vyšetrenia v eZdravie (2018) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 

 

 
Obrázok 23  

Vývoj počtu záznamov z vyšetrenia v eZdravie (2018) - medzimesačné 
zmeny 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 

 

Vývoj počtu záznamov z vyšetrenia v rámci systému eZdravie v roku 

2019 sa teda viac či menej výrazne líšil naprieč jednotlivými mesiacmi, aj 
krajmi SR. Ako môžeme vidieť na nasledujúcom grafe, v rámci konkrétnych 

mesiacov dochádzalo v niektorých prípadoch k rastu, v iných zasa 

k poklesu predmetného počtu, pričom dôvod týchto zmien sa nepodarilo 

identifikovať.  
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Obrázok 24  

Vývoj počtu záznamov z vyšetrenia v eZdravie (2019) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 

 

 
Obrázok 25  

Vývoj počtu záznamov z vyšetrenia v eZdravie (2019) - medzimesačné 
zmeny 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 

 

Najnovšie dostupné predmetné údaje nám zobrazujú vývoj v roku 
2020, v ktorom rovnako ako v prípade služby eRecept, bol jasne 

identifikovaný vplyv ochorenia COVID-19 a dôsledkov boja proti jeho 

šíreniu, čo spôsobilo značný pokles aj v rámci tohto predmetného 

ukazovateľa.  
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Obrázok 26  

Vývoj počtu záznamov z vyšetrenia v eZdravie (2020) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 

 

 
Obrázok 27  

Vývoj počtu záznamov z vyšetrenia v eZdravie (2020) - medzimesačné 
zmeny 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov NCZI 

  



29 

 

Záver 

V rámci Slovenskej republiky sú centrálne definované dátové 

požiadavky pre rozhranie informačných systémov aktuálne využívaných  

v zdravotníctve. Toto dátové rozhranie definuje NCZI prostredníctvom 

metodických pokynov pre relevantné subjekty, ktoré sa, či už viac, alebo 
menej aktívne, zapájajú do systému eZdravie. Poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti musia zabezpečiť, aby boli nimi využívané IS interoperabilné 

s NZP, ktorý je jedinou vstupnou bránou do Elektronickej zdravotnej knižky 

občana – tzv. EZKO. Na Slovensku platí zásada jediného zadávanie údajov, 
súčasne ako do IS poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tak do EZK skrz 

NZP. Implementácia týchto aplikácií (NZP, EZK, interoperabilný IS) je 

súčasťou implementácie prvej vlny eHealth v SR, ktorá zabezpečila 

celoštátnu interoperabilitu v rámci eHealth. Okrem toho, táto 
interoperabilita by mala mať aj cezhraničný dosah, nakoľko v rámci jej 

implementácie bola aplikovaná jednotná medicínska terminológia SNOMED 

CT, ktorá sa využíva aj v mnohých ďalších krajinách EÚ.  

 
Koordinátorom pre vytváranie celoštátnej interoperability v oblasti 

eHealth v SR je Národné centrum zdravotníckych informácií, v rámci 

ktorého bol pre túto agendu zriadený Odbor zdravotníckych štandardov, 

ktorý definuje základné prvky, štruktúru a formáty dátových rozhraní, 

kvalitu, lehoty a spôsob vedenia a je zároveň oporou pre zavádzanie  
a udržiavanie interoperability. 

 

Slovensko bolo do Európskych projektov pre eHealth zapojené od 

roku 2008 a vybudovalo funkčný systém národného elektronického 
zdravotníctva. V súčasnosti je v systéme pripojených 123 nemocníc, 12 855 

ambulancií, 2 099 lekární a bolo vydaných viac ako 16 mil. eReceptov od 

spustenia v roku 2018. Okrem eReceptu a Pacientskeho súhrnu umožňuje 

prístup pacientovi (po autentifikácii občianskym preukazom s čipom) k jeho 
zdravotným záznamom, príp. sa objednať na potrebné vyšetrenie. 

 

Jednou z podmienok zapojenia krajiny do cezhraničnej výmeny 

zdravotníckych informácií je zabezpečiť potrebnú infraštruktúru podľa 

požiadaviek EÚ a zriadiť tzv. národný kontaktný bod pre eZdravotníctvo, 
ktorý je zodpovedný za prevádzkovanie tejto infraštruktúry. 

 

Slovensko aktuálne nie je zapojené do žiadnej z výziev, ktoré boli 

vyhlásené Európskou komisiou s cieľom pripojiť krajiny EÚ do systému 
medzinárodnej výmeny zdravotných informácií (pre eRecept a Pacientsky 

súhrn), a nie sú žiadne oficiálne informácie o tom, v akom časovom 

horizonte sa so zapojením Slovenska počíta. 
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