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ELEKTRONICKÝ PREUKAZ ZDRAVOTNÍCKEHO 
PRACOVNÍKA

V zmysle platnej legislatívy* je každý zdravotnícky pracovník povinný podať 
žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) do 
31.10.2017. 
Podanie žiadosti je bezplatné (okrem podania u notára/na matričnom úrade). 
Všetky informácie o postupe podania žiadosti o vydanie ePZP nájdete na webo-
vej stránke www.ezdravie.sk.

Žiadosť je možné podať jedným z nasledujúcich spôsobov:

Na podanie žiadosti potrebujete:

 ▘ platný doklad totožnosti,

 ▘ aktuálne údaje v registri príslušnej komory,

 ▘ registračné číslo zdravotníckeho pracovníka v komore,

 ▘ zaručený elektronický podpis (ZEP) pri podaní žiadosti elektronicky.

Elektronický preukaz zdravotníckeho pra-
covníka (ePZP) slúži na identifikáciu a 
autorizáciu prístupu do elektronického 
zdravotníctva (ezdravie) a na elektronické 
podpisovanie dokumentov – ePZP je vaša 
elektronická pečiatka.

* Zákon č.153/2013 Z.z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

osobne na pracovisku NCZI v Bratislave, Lazaretská 26, 
alebo vo Zvolene, E. P. Voljanského 9950/1

NCZI1.

overením žiadosti u notára/na matričnom úrade 
a následným zaslaním na adresu NCZI

Notár/matričný úrad2.

elektronickým podaním cez ústredný portál verejnej 
správy (ÚPVS) na www.slovensko.sk prostredníc-
tvom zaručeného elektronického podpisu

www.slovensko.sk3.



1. PRACOVISKO NCZI

NCZI

 ▘ Navštívte pracovisko NCZI:
 ▘ v Bratislave, Lazaretská 26,
 ▘ vo Zvolene, E. P. Voljanského 9950/1.

 ▘ NCZI po spracovaní žiadosti zabezpečí 
doručenie na vami zadanú adresu:

 ▘ ePZP a zmluvy o vydaní ePZP do 
30 dní od podania úplnej a správne 
vyplnenej žiadosti,

 ▘ aktivačného kódu (PIN) do 10 dní 
odo dňa odoslania ePZP.

Ako požiadam o vydanie ePZP? 

Ako dostanem ePZP?

 ▘ Pracovník NCZI spolu s vami vyplní žia-
dosť o vydanie ePZP.

 ▘ Predložte platný preukaz totožnosti a 
vaše registračné číslo v komore.

 ▘ Po vyplnení a odsúhlasení podpíšete 
žiadosť o vydanie ePZP a zmluvu o vy-
daní ePZP (1 kópiu žiadosti vám pra-
covník NCZI odovzdá, zmluva vám bude 
doručená spolu s ePZP po podpise zo 
strany NCZI).

1x ŽIADOSŤ

→

→

←

DO 30 DNÍ

DO 10 DNÍ OD ODOSLANIA 
ePZP A ČÍTAČKY

ZMLUVA

PIN

+

REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO

V KOMORE



2. NOTÁR/MATRIČNÝ ÚRAD
Ako požiadam o vydanie ePZP? 

 ▘ Na stránke www.ezdravie.sk si stiah-
nite žiadosť o vydanie ePZP spolu s ná-
vodom na vyplnenie žiadosti.
www.ezdravie.sk  → Podpora  → Zdravotnícky 
pracovník  → El. preukaz zdrav. pracovníka (ePZP)

Ako dostanem ePZP?

 ▘ Oba dokumenty zašlete prostredníc-
tvom poštovej zásielky na adresu NCZI, 
Lazaretská 26, Bratislava.

 ▘ K notárovi/na matričný úrad* prineste 
kompletne vyplnenú žiadosť o vyda-
nie ePZP. Notár/matričný úrad overí 
žiadosť a zároveň vydá Osvedčenie  
pravosti podpisu.

NCZI
→

 ▘ NCZI po spracovaní žiadosti zabezpečí 
doručenie na vami zadanú adresu:

 ▘ zmluvy o vydaní ePZP do 30 dní 
od podania úplnej a správne vy-
plnenej žiadosti, ktorú podpisu-
jete v dvoch vyhotoveniach pred 
kuriérom, následne vám kuriér 
odovzdá ePZP a jedno vyhotove-
nie zmluvy,

 ▘ aktivačného kódu (PIN) do 10 dní 
odo dňa odoslania ePZP.

→

DO 30 DNÍ

→

←

DO 10 DNÍ OD ODOSLANIA 
ePZP A ČÍTAČKY

ZMLUVA

PIN

+

KURIÉR

* Náklady, ktoré vám vzniknú u notára a poštovú zásielku, si hradíte sami. Tento istý postup platí aj na matričnom úrade.

https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/-/elektronicky-preukaz-zdravotnickeho-pracovnika-epzp-2


3. ÚSTREDNÝ PORTÁL VEREJNEJ SPRÁVY
Ako požiadam o vydanie ePZP? 

 ▘ Pre vyplnenie a odoslanie žiadosti 
o vydanie ePZP potrebujete elektro-
nický občiansky preukaz s čipom (eID), 
zaručený elektronický podpis (ZEP), 
vydaný spolu s eID, a vaše registračné 
číslo v komore.

ZEP

 ▘ Na stránke www.ezdravie.sk si stiah-
nite žiadosť o vydanie ePZP spolu s ná-
vodom na vyplnenie žiadosti.

www.ezdravie.sk  →  Podpora  →  Zdravotnícky  
pracovník  →  El. preukaz zdrav. pracovníka (ePZP)

 ▘ Vyplnenú žiadosť uložte do svojho 
počítača. Identifikujte sa na ÚPVS  
www.slovensko.sk a elektronicky 
podpíšte vašu vyplnenú žiadosť 
použítím ZEP. Návod na podanie 
žiadosti cez ÚPVS je zverejnený na  
www.ezdravie.sk.

www.slovensko.sk  →  Všeobecná agenda  
Poskytovateľ služby:  
Národné centrum zdravotníckych informácií

REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO

V KOMORE

eID

https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/-/elektronicky-preukaz-zdravotnickeho-pracovnika-epzp-2


Ako dostanem ePZP?

 ▘ NCZI po spracovaní žiadosti zabezpečí 
doručenie na vami zadanú adresu:

 ▘ zmluvy o vydaní ePZP do 30 dní 
od podania úplnej a správne vy-
plnenej žiadosti, ktorú podpisu-
jete v dvoch vyhotoveniach pred 
kuriérom, následne vám kuriér 
odovzdá ePZP a jedno vyhotove-
nie zmluvy,

 ▘ aktivačného kódu (PIN) do 10 dní 
odo dňa odoslania ePZP.

→

DO 30 DNÍ

→

←

DO 10 DNÍ OD ODOSLANIA 
ePZP A ČÍTAČKY

ZMLUVA

PIN

+

KURIÉR

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA NA ZÁVER 

 ▘ Žiadosť podáva registrovaný zdravotnícky pracovník*, ktorý má aktuálne úda-
je v registri príslušnej komory. V prípade, ak je zdravotnícky pracovník regis-
trovaný vo viacerých komorách, je potrebné požiadať o vydanie ePZP viackrát. 
O ePZP žiadate ako fyzická osoba.

 ▘ Žiadosť o ePZP bude akceptovaná za predpokladu, že:
 ▘ identifikačné údaje vyplnené v žiadosti sú v súlade s identifikačnými 

údajmi uvedenými v preukaze totožnosti,
 ▘ žiadosť je podaná iba osobou, pre ktorú sa vydáva ePZP.

* lekár, zubný lekár, farmaceut, zdravotná sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, 
asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, 
farmaceutický laborant, masér, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent, sanitár

Bez ohľadu na to, ktorý zo spôsobov podania žiadosti si vyberiete, prečítajte si 
nasledovné:



Lazaretská 26 
811 09 Bratislava 1

Slovenská republika
nczisk@nczisk.sk | www.nczisk.sk
Call Centrum: +421 2 32 35 30 30


