Oponentský posudok ku habilitačnej práci
Študijný odbor: 7.4.2 Verejné zdravotníctvo

Akad. rok: 2019/2020

Autor habilitačnej práce: MUDr. Ján Dudra, PhD,MPH.
Názov habilitačnej práce: Súkromné zdravotné poistenie a možnosti jeho implementácie do
solidárnych zdravotných poisťovacích systémov
Oponent: doc. MUDr. Roman Kováč CSc.
Pracovisko oponenta: SZU, Bratislava
Habilitačná práca má 173 strán, a 14 strán bibliografických odkazov. Je rozdelená do
jedenástich kapitol, má 7 obrázkov a 67 tabuliek. Je vypracovaná v súlade s ustanoveniami
Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ
SR č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov.
Aktuálnosť zvolenej témy: Autor sa vo svojej habilitačnej práci zaoberá aktuálnou
a závažnou problematikou financovania zdravotníckych služieb prostredníctvom súkromného
zdravotného poistenia. Alternatívne spôsoby financovania zdravotníctva sa predkladajú
slovenskej spoločnosti ako možné východisko kritického nedostatku financií v zdravotníctve.
Práca je rozumne rozložená na časti ktoré na seba logicky nadväzujú. Po úvode nasleduje časť
popisujúca Vývoj zdravotného poistenia s dôrazom na význam súkromného zdravotného
poistenia v Európe a v Spojených štátoch Ďalšiu časť práce venuje autor komparácii
systémov zdravotného poistenia a jeho financovania. Autorov vlastný výskum, komparácia
a ekonomické zhodnotenie súkromného zdravotného poistenia je v ďalšej časti . Poslednou
časťou je záver s možnosťami využitia poznatkov v praxi.
Výsledky práce a prínos nových poznatkov: Metodicky postupoval autor v práci
predovšetkým analýzou a komparáciou najrozšírenejších systémov súkromného zdravotného
poistenia, ako aj charakteristík atribútov tohto typu poistenia. Mimoriadne významná časť je
venovaná možnostiam, kladom i záporom zavedenia súkromného zdravotného poistenia
v podmienkach zdravotníctva. Analýza demograficko – ekonomických aspektov doviedla
autora k záverom že pre systém súkromného zdravotného poistenia nie sú na Slovensku
vytvorené podmienky a jeho zavedenie by ekonomicky ohrozilo aj tak nedofinancované
a preto krehké zdravotné systémy
Otázky:
1. Aké konkrétne návrhy by ste na základe vašej práce a poznatkov z fungovania
zdravotných poistných systémov v zahraničí odporučil v súčasnej etape reformy
slovenského zdravotníctva?
Záver: Habilitačná práca MUDr. Jána Dudru PhD., MPH. s názvom: Súkromné zdravotné
poistenie a možnosti jeho implementácie do solidárnych zdravotných poisťovacích systémov
sa zaoberá vysoko aktuálnou problematikou financovania poskytovania zdravotníckych
služieb. Pre súčasné pokusy o ďalšiu etapu reformy slovenského zdravotníctva je veľmi
dôležité ukázať že niektoré postupy pri zabezpečení financovania zdravotníctva sú slepou
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uličkou. Habilitačnú prácu hodnotím vysoko pozitívne, je odrazom autorovej osobnej
zanietenosti a odbornosti. Práca spĺňa kritériá habilitačnej práce a navyše má aj vysoký
edukačný význam a preto by mohla byť prínosom pre všetky vysoké školy, ktoré sa zaoberajú
výučbou zdravotnej politiky a ekonomiky zdravotníctva. Prácu odporúčam prijať na
obhajobu.

V Bratislave, 21.09.2019

Doc. MUDr. Roman Kováč CSc.
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