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I. 

 

 Na základe uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty UK zo dňa 07.02.2022 som 

prijal oponentské poverenie na posúdenie habilitačnej práce JUDr. Soni Sopúchovej, PhD. 

s názvom „Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike. e-Health a telemedicína.“ 

v odbore 3.4.4. správne právo. 

Pri posudzovaní habilitačnej práce a pri vypracúvaní oponentského posudku som 

vychádzal z predloženej habilitačnej práce, ako aj z poznatkov o publikačnej činnosti 

habilitantky.  

 

II. 

 

V prvom rade musím skonštatovať, že habilitantka prevyšuje minimálne kritéria na 

udelenie titulu docent v odbore správne právo, ktoré ustanovila Univerzita Komenského, 

Právnická fakulta. Rovnako ma hneď v počiatočných častiach štúdia habilitačnej monografie 

zaujali zahraničné aktivity habilitantky. Oceňujem preto, že habilitantka si zvolila tému práce, 

ktorej sa niekoľko rokov odborne venuje a v súvislosti, s ktorou získala aj Fullbrightovo 

štipendium. Rovnako treba oceniť, že uchádzačka žiadosťou o udelenie titulu docent v odbore 

správne právo, do určitej miery završuje svoju doterajšiu vedeckú činnosť, pretože podľa 

zaslanej publikačnej činnosti možno usudzovať, že uchádzačka sa doposiaľ venovala otázkam 

práva na ochranu zdravia v oblasti verejnej správy a právnym aspektom elektronizácie 

verejnej správy. V uvedenom kontexte (najmä v súvislostiach súčasnej globálnej pandemickej 

situácie) tak považujem zvolenú tému za vysoko aktuálnu, a to najmä preto, že práve 

pandémia ochorenia COVID-19 vytvorila tlak na elektronickú distribúciu a spracovanie 

informácii o infekčnosti uvedeného ochorenia a o nástrojoch na jeho prevenciu (napr. 

očkovanie).  

Autorka habilitačnej práce spracováva tému postupne. Svoje dielo rozčlenila do 

úvodu, 4 kapitol a záveru. V  úvode autorka vymedzuje základné východiská práce a kladie si 



niekoľko otázok, ktorými sa zaoberá naprieč celou habilitačnou prácou. Zaujalo ma jedno zo 

základných východísk autorkinho výskumu, t. j. sumarizovať a identifikovať problémové 

aspekty elektronického zdravotníctva v Slovenskej republike a formulovať návrhy možných 

riešení tak, aby e-Health zodpovedal požadovaným európskym štandardom a aby skutočne 

prinášal to, čo je jeho hlavnou víziou, a síce „poskytnúť správne informácie v správny čas, na 

správnom mieste a v správnej forme vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie 

ľudí.“ Ide o náročný a ambiciózny cieľ. Po preštudovaní habilitačnej práce však môžem 

skonštatovať, že sa autorke uvedený cieľ podarilo naplniť .  

 V úvodnej kapitole habilitantka vytvára a prezentuje základný pojmový aparát, ktorý 

sa viaže k elektronickému výkonu zdravotníctva. Autorka postupne prechádza od 

elektronického výkonu verejnej moci, informatizácie spoločnosti, cez vývoj v Európskej únii 

k vývoju v Slovenskej republike. Do vykonanej  analýzy zahrnula tak vývoj právnej úpravy, 

ako aj politické a administratívne nástroje. Zaradenie uvedenej kapitoly do habilitačnej práce 

považujem za kľúčové a dôležité, a to najmä z hľadiska prehľadnosti prezentovaného 

výskumu a demonštrovania osobnej motivácie habilitantky uvedený výskum zrealizovať.  

 V rámci druhej kapitoly autorka prepája právnu úpravu zdravotnej starostlivosti 

s právnou úpravou elektronizácie. Na úvod preto načrtáva vymedzenie zdravotnej 

starostlivosti v právnom poriadku Slovenskej republiky, analyzuje formy jej poskytovania 

a právne skutočnosti, na základe ktorých vzniká právny vzťah zdravotnej starostlivosti. 

Následne autorka prechádza k zdravotnému výkonu a vymedzuje jeho súvislosti vo vzťahu 

k elektronizácii. Obdobne autorka rozpracováva inštitúty informovaného súhlasu a poučenia 

a zdravotnú dokumentáciu. Uvedenú kapitolu autorka završuje pojednaním o formách 

poskytovania zdravotnej starostlivosti a právach a povinnostiach osôb a právnych vzťahoch 

pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.  

Tretia kapitola sa venuje prioritne elektronickému výkonu zdravotníctva v Slovenskej 

republike. Táto kapitola sa venuje inštitútom, akými sú elektronické služby zdravotníctva, 

Národný portál zdravia, elektronická zdravotná knižka, e-recept, e-objednanie, e-vyšetrenie, 

prvky telemedicíny, a iné. Za najprínosnejšiu časť kapitoly považujem zhodnotenie e-

konzultácie v kontexte pandémie ochorenia COVID-19.  

 Štvrtá kapitola sa zameriava na problematiku právnych výziev elektronického 

zdravotníctva, kde autorka načrtáva problémy spojené s využitím umelej inteligencie 

a zameria sa aj na ochranu osobných údajov Uvedené aspekty vníma aj v kontexte 

kybernetickej bezpečnosti.  

 



ZÁVER 

 

Na záver treba uviesť, že na základe komplexného posúdenia predstavuje predložená 

habilitačná monografia prínos pre vedu správneho práva. Téma elektronizácie verejnej správy 

nie je v oblasti vedy správneho podrobne rozpracovaná. Z tohto pohľadu je preto aj samotné 

dielo potrebné aj pre aktívny, hlbší prístup a rozvoj štúdia správneho práva a medicínskeho 

práva. Zároveň monografia predstavuje kvalitný impulz pre ďalšie odborné úvahy a diskusie, 

čo aj samotná autorka zamýšľala docieliť. Usudzujem preto, že autorka k spracovaniu svojej 

témy habilitačnej práce pristupovala veľmi dôsledne a s precíznou znalosťou právnej úpravy.   

  

III. 

Otázka č. 1: Zaujímal by ma názor autorky na prínos elektronického zdravotníctva 

v pandemickej situácii spôsobenej ochorením COVID-19, a kde vidí autorka priestor pre 

rozvoj jeho inštitútov. Autorka sa napr. v rámci 3. kapitoly dotkla v uvedených súvislostiach 

elektronickej konzultácie. V uvedenom smere sa autorka môže prípadne vyjadriť aj kriticky 

k výkonu elektronického zdravotníctva počas pandémie.  

 

Otázka č. 2: Zaujímal by ma názor autorky na kybernetickú bezpečnosť 

zdravotníckych systémov v súčasnom období, kedy téma kybernetických incidentov rezonuje 

aj v spoločenských, právnych a politických diskusiách. Je možné v kontexte kybernetickej 

bezpečnosti zdravotníckych systémov aplikovať aj Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 

bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii? 

 

Záver 

 

 Na záver uvádzam, že habilitantka priniesla svojou prácu aktuálne vedecké poznatky 

a nové návrhy de lege ferenda, a to najmä v kapitole o právnych výzvach elektronického 

zdravotníctva. Z odborného a vedeckého hľadiska je predložená habilitačná práca svojím 

spracovaním jednoznačne vhodným materiálom aj pre študijný proces a autorka v nej 

zhodnotila svoju dlhoročnú prax vyučujúcej v odbore správne právo a právo informačných 

technológii.  

Predložená habilitačná práca JUDr. Soni Sopúchovej,  PhD.: “Elektronické 

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



kritériá kladené na habilitačné práce. Na základe komplexného posúdenia habilitačnej práce, 

publikačnej, pedagogickej a vedeckej činnosti odporúčam habilitantke po úspešnej 

obhajobe udeliť vedecko-pedagogický titul docent vo vednom odbore 3.4.4. správne 

právo. 

 

 

 

V Bratislave, 28. 3. 2022       
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