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V zmysle listu rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 
Bratislava zo 2. 4. 2014 predkladám nasledovné hodnotenie habilitačnej práce. 
 

1. Cieľ práce a jeho naplnenie – aktuálnosť problematiky 

Zdravotný systém každej krajiny je natoľko vyspelý ako samotná krajina. Týmto 
konštatovaním by som si dovolil začať posudzovanie predloženej habilitačnej práce. V trhovo 
orientovanom prostredí so silne racionálnymi požiadavkami, kladenými na účastníkov trhu, 
platí utkvelá predstava, že trh vyrieši všetky problémy a preto treba ponechať trhu priestor, 
aby si našiel rovnováhu medzi ponukou a dopytom. Prirodzene, uvedené môže platiť 
v konkurenčnom prostredí, kde je veľa výrobcov s relatívne homogénnym produktom 
a žiaden z účastníkov trhu nedokáže ovplyvňovať (manipulovať) výslednú cenu. Zdravie  
„...stav úplného fyzického, mentálneho a sociálneho blahobytu a neznamená iba 
neprítomnosť chorôb...“ (cit. habilitantky) môže v zmysle tejto definície vykazovať známky 
homogénneho trhu, na ktorom budú vystupovať subjekty zabezpečujúce jeho udržateľnosť 
(ponuka) a klienti snažiaci sa vylepšovať svoju kondíciu (dopyt), ide  však o veľmi 
zjednodušenú a materialistickú predstavu, ktorú v praxi veľmi ťažko vyargumentujeme. 
Príčiny treba vidieť v charaktere „zdravia“ (čo je to), spôsobe jeho nadobudnutia (genetická 
výbava a vlastné prispenie), jeho udržateľnosti (externé a interné impulzy), jeho 
neskladovateľnosti (dajú sa vytvoriť len podmienky pre jeho obnovenie) a jeho 
neoceniteľnosti (nikto nepozná jeho hodnotu a ani jeho cenu). Individuálna zodpovednosť 
každého jednotlivca za svoje zdravie je ideálna floskula, používaná subjektmi, ktoré 
rozhodujú o kvalite zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti. Pri súčasnej úrovni životného 
prostredia (vzduch, voda, pôda), kvalite potravín v našich obchodoch, absencie etiky 
a morálky na pracovnom trhu a komplikovanosti medziľudských vzťahov je zachovanie si 
zdravia niečo ťažko dosiahnuteľné a je len otázkou času, kedy sa tieto neduhy prejavia na 
účtoch zdravotných poisťovní. Možno nie je úplne šťastné konštatovanie – celý aktívny život 
vymieňame zdravie za peniaze, aby sme na sklonku života vymieňali peniaze za zdravie – táto 
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tvrdá realita trhových pomerov – daj a dostaneš – sa v posledných rokoch začína presúvať aj 
do oblastí, kde trhový mechanizmus nemôže mať svoje miesto. Pri dôslednejšom štúdiu 
pomerov, zistíme, že zámery zástancov trhu smerujú skôr k tomu, aby sa vytiahli peniaze zo 
systému a zdravie jednotlivca je k tomu tým ideálnym nástrojom. Vraciam sa tak k svojmu 
úvodnému konštatovaniu - zdravotný systém každej krajiny je natoľko vyspelý ako samotná 
krajina – aby som podporil aktuálnosť predloženej habilitačnej práce, keďže skutočnosti, 
ktoré som doteraz vyslovil jasne dokumentujú potrebu venovať sa tejto problematike 
a všemožne sa snažiť o hľadanie ľudských (nie ekonomických) odpovedí. Habilitantka touto 
prácou, vo vedeckej a analytickej časti, popisuje stav a vývoj sociálneho systému, vo väzbe na 
ekonomickú transformáciu a vplyv ostatnej finančnej krízy, a snaží sa prinútiť čitateľa k tomu, 
aby sa zamyslel nad hranicami ekonomických aspektov zdravia a zdravotnej starostlivosti. 
Aktuálnosť práce by som chcel podporiť vyjadrením predsedu Bundestagu, ktorý počas svojej 
prednášky na Ekonomickej univerzite v Bratislave dňa 4.3.2014 uviedol: 52 % svetových 
sociálnych dávok je vyplácaných v rámci Európskej únie. Z uvedeného vyplýva, že naše 
spoločenstvo patrí medzi najsociálnejšie a napriek tomu sa boríme s obrovskými problémami 
alokačnej efektívnosti a sociálnej nerovnosti. Kde treba hľadať pôvod týchto problémov? 

 
Aktuálnosť habilitačnej práce je podporená aj vhodnou cieľovou orientáciou. Habilitantka 

rozvádza ciele práce na s. 19 a ďalších, pričom podstatná časť sa sústreďuje na „...prehľad 
tvorby zdrojov jednotlivých povinných príjmov zdravotného poistenia a ich použitie pre 
občanov Slovenskej republiky hlavne v období, keď občan bude v čase ekonomickej a 
sociálnej odkázanosti.“ Uvedený postoj habilitantky vypovedá o ochote venovať sa danej 
problematike nielen z čisto praktického hľadiska, ale súčasne aj naznačiť a popísať problémy, 
ktoré reflektujú z ekonomického vývoja a postojov jednotlivých účastníkov sociálnych 
vzťahov. 

 
Po dôslednom preštudovaní predloženej habilitačnej práce si dovolím konštatovať 

naplnenie cieľovej orientácie. Zložitosť problematiky ako aj zložitosť ekonomických pomerov 
na Slovensku neumožňujú nájdenie optimálnych odpovedí a rovnako nie je možné obsiahnuť 
daný problém v celej šírke a hĺbke. V práci sa nachádzajú biele miesta, kde bude potrebné 
sústrediť ďalšiu vedeckú a analytickú kapacitu, aby bolo možné zodpovedať tie najpálčivejšie 
otázky dnešnej doby. Jednu skutočnosť si musíme uvedomiť už dnes, systém zdravotnej 
starostlivosti (z pohľadu výberu poistného a uhrádzania výkonov), v súčasnej podobe, je 
neudržateľný, destabilizačný a nemotivujúci – zo zdravia sme urobili nie cieľ, ale prostriedok. 
  

2. Vhodnosť použitých metód, metodológia 

Habilitačná práca vychádza zo všeobecnej definície rozhodujúcich pojmov, ktoré tvoria 
obsah sociálneho systému, sociálneho zabezpečenia a následne zdravotnej starostlivosti, 
pričom základy sa hľadajú v historickom vývoji zdravotného a sociálneho poistenia. Následný 
prechod habilitantky do oblasti sociálnej práce, vo väzbe na zdravotníctvo, vedie 
z metodologického hľadiska k spresneniu ďalšieho analytického výskumu, ktorý sa dotýka 
ekonomických súvislostí zdravotníctva. Zavŕšením snaženia habilitantky je výskumná časť (9. 
kapitola), kde dochádza k priamemu narábaniu s faktami, ktoré popisujú príslušný objekt 
skúmania. 
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V habilitačnej práci boli aplikované základné logické a empirické metódy – viažuce sa 
k analýze súčasného stavu poznania – a následne aj štatistické metódy, pri skúmaní 
finančných stavov a tokov v oblasti zdravotného poistenia.  

 
Aplikácia metód a zvolená metodológia zodpovedajú charakteru práce, jej téme, spôsobu 

spracovania a predpokladaným výsledkom. V závere práce je formulovaná diskusia, ktorá 
mohla byť rozpracovaná vo väčšom rozsahu a na úkor úvodných pasáží práce, v ktorých sa 
môže čitateľ miestami stratiť. Uvedené nespôsobilo úbytok hodnoty práce, habilitantka si 
ponechala priestor v rámci reálnej diskusie, resp. v rámci nadväzujúceho vedeckého bádania. 

  

3. Zhodnotenie poznatkovej bázy 

Poznatková báza habilitačnej práce vychádza z prameňov domácej a zahraničnej 
literatúry, ako aj rôznych výskumov a štúdií, ktoré boli publikované k predmetnej 
problematike. Pozitívne hodnotím komparáciu zdravotného a sociálneho poistenia, 
v nadväzujúcom prepojení na sociálnu politiku, pretože sa tým vytvára jasná predstava 
o prostredí, v ktorom tieto systémy vznikali, menili sa a budú sa ďalej prispôsobovať. 
Mediálny marketing zdravia, ktorým nás denno-denne bombardujú, stráca na svojej 
účinnosti, imunizuje správanie jednotlivcov, pretože prezentuje 

 zdravotnú starostlivosť ako nutné zlo, za ktoré si musíme priplatiť, 

 správanie farmaceutických spoločností ako hyenizmus páchaný na štátnych 
zdrojoch, 

 „zisk“ ako diabolský nástroj likvidácie sociálneho cítenia a solidarity, 

 lekárov a zdravotný personál ako rozhodujúcich vinníkov úpadku zdravotnej 
starostlivosti,  

 jednostranné štúdie, ktoré raz potvrdzujú, inokedy popierajú opodstatnenosť 
liečebných postupov a postupov prevencie, a pod. 

Málokedy nájdeme pozitívnu správu, ktorá by motivovala ľudí premýšľať nad ekonomickými 
súvislosťami zdravia a hľadať vnútorné presvedčenie, ktoré by v konečnom dôsledku 
pozitívne prispelo k psychickej odolnosti ľudí. Habilitantka sa pri identifikácii a spracovaní 
poznatkovej bázy vyhla takýmto vyjadreniam, aj keď by možno mali svoje opodstatnenie. 
Pozitívne hodnotím prácu s overiteľnými faktami a súčasne aj skutočnosť, že ponecháva 
čitateľa, aby si vytvoril na celý problém vlastný názor. 
 

V práci využité a citované zdroje – v celkovom rozsahu 105 výstupov – sú, podľa môjho 
názoru dostatočne reprezentatívne, komplexné a smerodajné. V štruktúre sa nachádzajú aj 
zdroje, ktoré majú kodifikačný charakter a z hľadiska ďalšieho výskumu ich možno podrobiť 
odbornej kritike. 
 

4. Prínos habilitačnej práce – výsledky 

Pri hodnotení tohto kritéria som sa dlho zamýšľal nad odpoveďami na niekoľko otázok, 
niektoré z nich by som si dovolil vysloviť aj v tomto hodnotení: 
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 Sociálny systém, sociálne orientované hospodárstvo a systém sociálneho 
zabezpečenia – možno tieto tri kategórie vo svojej podstate považovať za 
synonymá? Existuje vôbec optimálny sociálny systém? 

 Má zdravotná starostlivosť a poplatková politika motivovať ľudí k vyššej ochrane 
vlastného zdravia, pri rešpektovaní tézy staraj sa o seba a nebude ťa to nič stáť? 

 Je etické a udržateľné správanie farmaceutických spoločností, ktoré predávajú tie 
isté liečivá v rôznych krajinách za diametrálne odlišné ceny? 

 Je etické a morálne požadovať od lekára a zdravotného personálu identické 
výkony na Slovensku a v zahraničí, pričom finančné ohodnotenie je diametrálne 
odlišné? 

 Mám právo za poplatok (doplatok) požadovať lepšiu zdravotnú starostlivosť, 
kvalitnejšie liečivo a vyššiu nádej na prežitie? 

 
Habilitačná práca zanechala vo mne veľmi silnú etickú a morálnu brázdu, ktorá vyplýva z 

komplexnejšieho chápania peňazí v zdravotnom systéme. Vieme, že peňazí nebude nikdy 
dosť a dá sa spotrebovať aj 100-násobne viac. Kde sa však nachádza hranica, kedy musíme 
povedať, že ide o parazitovanie na zdravotnom systéme, a to bez ohľadu na subjekt, ktorý sa 
chce obohatiť? Zásadný problém, na ktorý práca poukazuje, spočíva v neustálom hľadaní 
systému a jeho optimalizácii. Žiaľ, doterajšie skúsenosti hovoria skôr „o tápaní v tme“ 
a nevhodnom experimentovaní, ktorého obeťami sú na jednej strane lekári a zdravotný 
personál a na druhej strane pacienti. Víťazov radšej zamlčím. 

 
Okrem etickej stránky ako prínosu habilitačnej práce by som si dovolil pragmaticky 

naformulovať ešte aj tieto prínosy: 

 komplexné spracovanie vývoja zdravotného a sociálneho poistenia, 

 vymedzenie sociálnej politiky a jej prepojenia na zdravotníctvo, v širších 
súvislostiach aj na sociálnu prácu, 

 vymedzenie a principiálne definovanie sociálneho zabezpečenia a jeho odvetví, 

 popísanie zdravotnej politiky SR a EÚ v kontexte finančnej spoluúčasti účastníkov 
zdravotného poistenia, 

 vyhodnotenie a komentovanie finančných tokov medzi domácnosťami, 
zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. 

 

5. Aplikačné prínosy pre prax 

Aplikačné prínosy habilitačnej práce sú absolútne nespochybniteľné, škoda, že adresáti 
týchto informácií sú imúnni voči odbornej diskusii a mnoho rozhodnutí sa prijíma 
s politickým podtextom, resp. striktne na základe ekonomických parametrov. Výstupy práce 
by boli využiteľné pri identifikácií „čiernych dier“, teda miest únikov finančných zdrojov, ďalej 
pri lepšom definovaní pojmu zisk v zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade pri 
definovaní pozície štátu v odvodovej politike (platenie odvodov za poistencov štátu už 
dlhodobo vyvoláva úsmev a zdesenie na tvárach odborníkov). 
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Jedným z aplikačných prínosov práce môže byť následné spracovanie odbornej 
publikácie, ktorá by sa venovala danej problematike a konzistentným spôsobom by 
prezentovala rôznorodosť názorov na systém zdravotnej starostlivosti, vrátane odvodovej 
politiky. Slovensko si takúto publikáciu zaslúži. 
 

6. Formálne náležitosti práce a úprava 

Z formálneho hľadiska nevznášam voči práci zásadné pripomienky. Trochu mi prekážal 
veľký rozsah práce, ktorý bol spôsobený snahou habilitantky komplexne postihnúť 
predmetnú problematiku, avšak niektoré teoretické analýzy nenašli praktickú aplikáciu 
a môžu sa v kontexte výskumu javiť ako prebytočné. 

 
Z hľadiska úpravy a jazykovej stránky nevznášam voči predloženej habilitačnej práci 

žiadne pripomienky. Habilitantka sa vyjadrovala pojmovo čistým spôsobom, nepožívala 
synonymá, ktorými by zavádzala čitateľa. 

 

7. Otázky a námety do rozpravy 

V rámci diskusie k habilitačnej práci by som chcel položiť veľa otázok, ale obmedzím sa na 
tri najpodstatnejšie: 

 Systém zdravotného poistenia je založený na poisťovacom peňažnom vzťahu, 
ktorý je typický pre klasické komerčné poistenie, teda vykazuje známky 
neadekvátnosti a neekvivalentnosti – objem vkladaných prostriedkov 
nezodpovedá objemu čerpaných a časovému rozloženiu čerpania peňažných 
prostriedkov. V prípade negatívneho scenára vývoja zdravia môže tento systém 
vykazovať známky Ponziho schémy. Aká je úloha štátu pri stabilizácii takéhoto 
systému a na čo by sa mal, podľa Vás, sústrediť štát pri optimalizácii systému 
zdravotného zabezpečenia? 

 Má v systéme zhromažďovania finančných zdrojov pre potreby následného 
financovania zdravotnej starostlivosti opodstatnenie tvorba konkurenčného 
prostredia? Ak áno, potom má byť štát jedným z konkurentov? Ak nie, potom 
ktorý evolučný model by sa mal uplatňovať? 

 Na s. 100 habilitačnej práce uvádzate priemernú výšku starobných dôchodkov za 
roky 2010-2013. Z priebehu grafu možno vidieť pomerne intenzívny nárast (sklon 
krivky). Predstavte si údaje tohto grafu v systéme, kde východiskom súradnicovej 
sústavy bude hodnota (0;0). Zmenil by sa nejako Váš komentár k týmto 
výsledkom, keby Ste vyhodnocovali dynamiku vývoja priemernej výšky 
starobného dôchodku vo vzťahu k inému makroekonomickému agregátu? 

 

8. Záverečné hodnotenie 

Predložená habilitačná práca zodpovedá požiadavkám kladeným na habilitačné práce a preto 
prácu odporúčam k obhajobe. Po úspešnom obhájení habilitačnej práce 
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navrhujem 
 
udeliť Ing. E. Pribišovej, MPH PhD. vedecko-pedagogický titul  
 

docent (v skratke „doc.“) 
 
v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca. 

 

V Bratislave 3. 4. 2014  Prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
 oponent 


