
Oponentský posudok na habilitačnú prácu JUDr. Sone Sopúchovej, PhD.: 

        „Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike. e-Health a telemedicína.” 

 

 

Na základe uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

zo dňa 7. februára 2022 som prijala oponentské poverenie na posúdenie habilitačnej 

práce JUDr. Sone Sopúchovej, PhD. s názvom „Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej 

republike. e-Health a telemedicína” v odbore správne právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor  3. 4. 4. ) 

 Pri posudzovaní predloženej habilitačnej práce a vypracúvaní oponentského 

posudku som vychádzala z predloženej habilitačnej práce, ako aj z poznatkov o 

publikačnej a ďalšej činnosti a tiež z osobného poznania habilitantky. 

Predložená habilitačná práca sa zameriava na aktuálnu a spoločensky dôležitú 

problematiku. Elektronizácia či zavádzanie informačno-komunikačných technológií 

zasahuje čoraz širšiu oblasť života spoločnosti a otvára množstvo mimoprávnych ale aj 

právnych otázok. Mnohé z nich je možné zaradiť do odvetvia správneho práva a viaceré 

majú aj interdisciplinárny charakter. Ide o jednoznačne významnú a ešte stále rozvíjajúcu 

sa oblasť.  V súčasnosti tak môžeme sledovať značný záujem teoretikov ako aj 

odborníkov z aplikačnej praxe aj o elektronizáciu zdravotníctva.  

 Habilitantka vo svojej práci kladie dôraz na právnu analýzu možností 

poskytovania zdravotnej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky elektronicky. 

Jej cieľom je objasnenie podstaty zmien vyvolaných elektronizáciou spoločnosti ako 

celku a ich vplyvu na zdravotníctvo. Tým autorka nadväzuje na svoju predchádzajúcu 

vedeckú činnosť, v rámci ktorej v roku 2015 obhájila dizertačnú prácu na tému 

“Administratívnoprávne aspekty elektronizácie verejnej správy”. Okrem toho sa jej 

záujem sústreďuje tiež na témy elektronických služieb verejnej správy, cezhraničného 

uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie či elektronickému obchodu.  

Je podľa môjho názoru významné, že jej vedecké bádanie je systematické a  

dlhodobo vnútorne prepojené, a že sa podujala na zmapovanie predmetnej problematiky v 

komplexnom a ucelenom diele monografického charakteru. 



Habilitantka si pre spracovanie predmetnej problematiky zvolila vhodný cieľ 

a naň nadväzujúcu ťažiskovú metódu skúmania. Svojou vedeckou prácou prináša 

vedecko-teoretickú analýzu možností poskytovania zdravotnej starostlivosti spočívajúcu 

vo všestrannom preskúmaní právnych inštitútov významných z hľadiska poskytovania 

zdravotnej starostlivosti elektronicky. Uvedené autorka dopĺňa o analýzu jednotlivých 

prvkov elektronického zdravotníctva a telemedicíny v Slovenskej republike.   

Z formálneho hľadiska je oponovaná habilitačná práca rozčlenená do štyroch 

kapitol a záveru.  Jednotlivé kapitoly majú logickú štruktúru a nadväzujú na seba. 

Prvá kapitola ponúka základné  teoretické východiská pre celé dielo. Autorka v 

nej vymedzuje nevyhnutné teoretické pojmy ku zvolenej téme, vytváranie e-zdravoníctva 

na úrovni Európskej únie a tiež v Slovenskej republike. Venuje sa medzinárodným 

prameňom upravujúcim jednotlivé otázky informatizácie spoločnosti a elektronizácie 

zdravotníctva a ich vplyvu na zavádzanie e-zdravotníctva v našich podmienkach. V 

druhej kapitole sú analyzované predpoklady pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti e-

formou a s tým spojené právne otázky. Zásadnou je v nej otázka dostatočnej pripavenosti 

národnej legislatívy na e-Health a telemedicínu. Tretia kapitola obsahuje analýzu prvkov 

elektronického zdravotníctva, ktoré náš právny poriadok umožňuje a tiež analýzu e-

konzultácie s lekárom, čo je tiež zásadný prostriedok telemedicíny v Slovenskej 

republike. Záverečná štvrtá kapitola je zaujímavou inšpiráciou, keďže sa v nej autorka 

venuje právnym výzvam v oblasti elektronizácie zdravotníctva. Autorka diela tak 

čitateľovi ponúka užitočný a prehľadný vstup do problematiy a následne rozbor 

zavádzania informačno-komunikačných technológií v rámci zdravotníctva na oblasť 

ochrany osobných údajov a bezpečnosti zdravotníckych informačných systémov a 

vybrané súvisiace otázky.   

V závere práce autorka syntetizuje výsledky svojho vedeckého skúmania so 

zameraním na cieľ práce. Upriamuje v ňom pozornosť na určenie problémových aspektov 

e-zdravotníctva v našich podmienkach a formuluje vlastné názory a možné návrhy de 

lege ferenda.  Tieto sú formulované so znalosťou právnej úpravy, teórie aj praxe e-

Healthu v Slovenskej republike a tiež so znalosťou štandardov vyžadovaných v 

európskych podmienkach.  



Môžem konštatovať, že práca je významná tým, že autorka sa venovala téme, 

ktorá nie je ustálená a nenachádzame k nej doposiaľ dostatočné množstvo publikácií, a už 

vôbec nie publikácií porovnateľného rozsahu a kvality. Autorka vďaka dlhoročnému 

skúmaniu a svojej erudícii vo svojej habilitačnej práci poukázala na stabilizované ale aj 

problematické miesta elektronického zdravotníctva v Slovenskej republike. Priniesla tiež 

pohľad na možné zmeny právnej úpravy a tým aj načrtla priestor pre ďalšiu odbornú 

diskusiu a úvahy.  

 Posudzovaná habilitačná práca je dielom vedeckým a zároveň prehľadným a 

zrozumiteľným.  Je preto využiteľná aj pre pedagogické ciele, Jej význam je pre 

ozrejmenie problematiky právnych aspektov elektronického  zdravotníctva v Slovenskej 

republike jednoznačný, keďže predložená monografia je prvým dielom, ktoré v natoľko 

komplexnej podobe reaguje na zavádzanie informačno-komunikačných technológií do 

zdravotníctva. 

Záver 

Na záver uvediem, že habilitantka si na skúmanie zvolila aktuálnu a zaujímavú 

problematiku, a že je schopná vhodnými vedeckými postupmi skúmať nielen právnu 

úpravu ale aj s ňou súvisiace praktické problémy a následne získané poznatky 

porovnávať a syntetizovať. Svojou prácou priniesla aktuálne vedecké poznatky 

a podnetné návrhy de lege ferenda. 

Posudzovaná habilitačná práca JUDr. Sone Sopúchovej, PhD.: „Elektronické 

zdravotníctvo v Slovenskej republike. e-Health a telemedicína.”  v plnom rozsahu spĺňa 

kritériá habilitačnej práce. Na základe jej komplexného posúdenia ako aj z posúdenia 

ďalšej publikačnej a pedagogickej činnosti odporúčam udeliť  habilitantke po úspešnej 

obhajobe vedecko-pedagogický titul docent v odbore správne právo. 

 

V Bratislave, 23.  3.  2022 

 

 

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Katedra správneho a environmentálneho práva 


