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Úvod 
Crystal Office, modul Lekáreň je webová aplikácia. 

Táto aplikácia slúži 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 

• podávať žiadosti o schválenie prevádzkového času 

• 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,...).  
 

Poznámka: v ďalšom texte budeme používať názov „prevádzkareň“, ktorý zahŕňa verejnú 
lekáreň, pobočku verejnej lekárne, nemocničnú lekáreň alebo výdajňu zdravotníckych 
pomôcok. 
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Prístup do aplikácie 

Prihlásenie do aplikácie 
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 voľbu“Prihlásiť“. 

 
 
Po úspešnom prihlásení sa Vám zobrazí základná obrazovka.  
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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. 

 
 

Odhlásenie z aplikácie 
Pre odhlásenie z aplikácie kliknete v menu vpravo hore na voľbu „Odhlásiť“. 

  
 

Systém Vás odhlási z aplikácie. 

 
 
Systém Vás automaticky odhlási po 30 minútach nečinnosti! 
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Zmena hesla 
Ak chcete zmeniť svoje prihlasovacie heslo, kliknite na Vaše meno zobrazené v pravom 
hornom rohu: 

 
 
Otvorí sa Vám okno pre zmenu hesla. 

  
Zadajte staré heslo, zadajte nové heslo a zopakujte nové heslo. Stlačte voľbu „Uložiť“. 
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Evidencia prevádzkarní 
Po úspešnom prihlásení sa dostanete do aplikácie a v základnom zobrazení vidíte zoznam 
spravovaných prevádzkarní. Pre každú prevádzkareň sa na pravej strane zobrazí ponuka 
činností, ktoré s ňou môžete vykonávať. 

 
 

• Prevádzkový čas (žiadosti): v tejto voľbe máte možnosť zobrazenia schváleného 
prevádzkového času a môžete žiadať o schválenie nového. 

• Prekážky v prevádzkovaní: v tejto voľbe máte možnosť zobrazenia prekážok 
v prevádzkovaní, no taktiež máte možnosť zadať novú prekážku v prevádzkovaní 
lekárne. 

• Hlásenie OPL: v tejto voľbe máte možnosť vyplniť hlásenie, v ktorom sú lekárne 
povinné spracovať a zaslať údaje o ročnej spotrebe  omamných látok 
a psychotropných látok a prípravkov II. a III. skupiny za obdobie uplynulého roka 
a o ich stave na sklade ku dňu 31.12. uplynulého roka.  
Podrobný návod na vyplnenie hlásenia OPL nájdete v samostatnej príručke. 
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Zmena údajov o prevádzkarni 
Po kliknutím na voľbu „Upraviť“ v základnom zobrazení máte možnosť doplniť a meniť 
kontaktné údaje a polohu prevádzkarne.  

 
Zároveň môžete doplniť informáciu o prevádzkarni „Info na web“, ktorá sa do 24 hodín 
zverejní na internete. Túto možnosť môžete využiť na informovanie verejnosti 
o zvláštnostiach prevázdkarne, prípadne reklamný text. 

  
Kliknutím na voľbu „Uložiť“ potvrdíte Vami zadané informácie o prevádzkarni na webe. 
Kliknutím na voľbu „Zatvoriť bez uloženia“ sa vrátite do základného zobrazenia bez uloženia 
zmien. 
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Vyplnenie polohy lekárne 
Pre správne zobrazenie polohy lekárne na webe vyplňte polia Latitude a Longitude. Údaje 
o polohe sa získavajú z aplikácie Google Maps. Pre získanie údajov si spustite internetový 
prehliadač a do poľa adresa zadajte maps.google.sk a potvrďte klávesou Enter. 

 
 

Zobrazí sa Vám stránka Google Mapy. Do poľa pre vyhľadávanie zadajte adresu Vašej 
lekárne a vyberte príslušné mesto. 

 
 
Po potvrdení adresy Vašej lekárne sa zobrazí mapa s ulicami. Pre zobrazenie budov kliknite 
na satelitné zobrazenie. 
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V satelitnom zobrazení si pomocou navigačných pomôcok vyhľadajte Vašu lekáreň. Nastavte 
sa ukazovateľom myši na lekáreň a kliknete pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu “Čo je 
tu?“. 

 

 
 

Po vybratí voľby „Čo je tu?“ sa do poľa pre vyhľadávanie zobrazia hodnoty „Latitude“ 
a „Longtitude“.  

 

 
 
Tieto hodnoty zadáte do údajov o Vašej lekárni. Hodnotu „Zoom“ (vzdialenosť objektu na 
mape) zadajte v rozmedzí 14-17 tak, aby mapa zachytila primerane veľkú plochu. 
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Po zadaní správnych súradníc a priblíženia sa v editácii prevádzkarne zobrazí podrobná mapa 
polohy lekárne. 

 
 

Ak nájdete chybu v ostatných údajoch, alebo máte záujem o ich zmenu, kontaktujte Váš 
samosprávny kraj. 
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Zmena údajov o prevádzkovateľovi 
Po kliknutím na voľbu „Upraviť údaje prevádzkovateľa“ v základnom zobrazení máte 
možnosť doplniť a meniť kontaktné údaje prevádzkovateľa.  

 
Po zobrazení editácie prevádzkovateľa máte možnosť doplniť alebo zmeniť kontaktné 
informácie prevádzkovateľa.  

 
Kliknutím na voľbu „Uložiť“ potvrdíte Vami zadané informácie o prevádzkovateľovi. 
Kliknutím na voľbu „Zatvoriť bez uloženia“ sa vrátite do základného zobrazenia bez uloženia 
zmien. 

Ak nájdete chybu v ostatných údajoch, alebo máte záujem o ich zmenu, kontaktujte Váš 
samosprávny kraj. 
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Prevádzkový čas 
V základnom zobrazení  po kliknutím na voľbu “Prevádzkový čas (žiadosti)“ máte možnosť 
prezerania prevádzkových časov a vytvoriť žiadosť o schválenie prevádzkového času 
prevádzkarne a obdobia ich platnosti. 

 
 

Novú žiadosť o schválenie prevádzkového času vytvoríte kliknutím na voľbu „Vytvoriť 
žiadosť “. 
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V žiadosti o schválenie prevádzkového času je potrebné vybrať dátum, od kedy má byť nový 
prevádzkový čas platný. Následne zadáte časové úseky prevádzkových časov pre jednotlivé 
dni. Do novej žiadosti sa automaticky pred vyplnia aktuálne platné prevádzkové časy. 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. 
Pokiaľ máte počas celého týždňa rovnaké prevádzkové časy, môžete po vyplnení údajov 
Pondelka použiť tlačidlo Skopírovať na pracovné dni alebo Skopírovať na celý týždeň a 
rozvrh sa skopíruje do ostatných dní. V tejto ukážke sme skopírovali celý týždeň. 
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Po vyplnení odošlete žiadosť na samosprávny kraj kliknutím na voľbu „Odoslať žiadosť“. 

 
Následne sa Vám zobrazí celý prehľad prevádzkových časov a stav ich platnosti. 
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Prekážky v prevádzkovaní 
Zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v platnom znení ustanovením 
§ 36 ods. 2 písm. t) ukladá držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti 
povinnosť oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja celozávodné dovolenky alebo iné 
prekážky prevádzkovania lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok. 

Po kliknutí na voľbu „Prekážky v prevádzkovaní“ máte možnosť prezerania prekážok 
v prevádzkovaní prevádzkarne (napr. dovoleniek). Zobrazujú sa aktuálne a pripravované 
prekážky v prevádzkovaní, ale aj prekážky v prevádzkovaní z minulých období. V tejto voľbe 
máte možnosť zadať novu prekážku v prevádzkovaní kliknutím na voľbu „Vytvoriť novú“. 

 
 

Pri vytváraní novej prekážky v prevádzkovaní prevádzkarne je potrebné vyplniť dátum od 
kedy do kedy trvá prekážka a taktiež dôvod prekážky. Dátum môžete vyplniť kliknutím 
a vybratím príslušného dátumu z vyberača alebo zadať priamo vo formáte dd.mm.rrrr (dd-
deň, mm-mesiac, rrrr-rok). 

 

 
 

Kliknutím na voľbu „Uložiť“ potvrdíte novú prekážku v prevádzkovaní. 
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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 kliknete na voľbu „Upraviť“ pri názve vybranej lekárne.  

 
Zadajte kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti(PZS) a následne kliknite na voľbu 
“Uložiť“. 

 
 

Kliknutím na voľbu „Zatvoriť bez uloženia“ sa dostanete do základného zobrazenia Vami 
spravovaných prevádzkarní. 
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Ročné hlásenie o spotrebe OPL – samostatná príručka 
Návod na vyplnenie a odovzdanie ročného hlásenia o spotrebe omamných a psychotropných 
látok je v samostatnej príručke. 
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Mimoriadne oznamy ŠÚKL 
Po úspešnom prihlásení sa dostanete do aplikácie a v základnom zobrazení vidíte zoznam 
spravovaných prevádzkarní. Kliknutím na voľbu „Mimoriadne oznamy ŠÚKL“ sa prepnete 
zobrazenia oznamov. 

  
 
Zobrazia sa Vám všetky mimoriadne oznamy ŠÚKL za posledné roky. Kliknutím na nadpis 
oznamu sa nám zobrazí jeho obsah. 
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Okno je rozdelené do 2 častí. Prvá časť nazvaná Detail oznamu obsahuje dátum zverejnenia 
obsahu, typ informácie a prílohu. Pole príloha obsahuje URL adresu s odkazom na 
naskenovaný originál oznamu vo formáte PDF. V druhej časti okna je zobrazený samotný 
obsah oznamu. 

 
 
Pre návrat do základného zobrazenia oznamov ŠÚKL je potrebné kliknúť na voľbu 
„Mimoriadne oznamy ŠÚKL“. 

 


