
Prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, so sídlom Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica, Katedra 

správneho práva 
 

Oponentský posudok  

v rámci habilitačného konania  

 

Habilitant  JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislava, Právnická fakulta, Ústav   

práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva 

Odbor správne právo (odbor habilitačného a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.4.) 

Téma HP Problematické právne aspekty elektronizácie zdravotníctva a 

využívania prvkov telemedicíny 

  

I.  

Oponentský posudok pre vymenovanie JUDr. Soni Sopúchovej, PhD. docentkou v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania „správne právo “ som vypracoval v zmysle § 5 

ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických 

titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a na základe menovacieho dekrétu 

predsedu Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. 

Eduarda Burdu, PhD., na základe uznesenia prijatého prostredníctvom elektronického 

hlasovania vedeckej rady, ktoré bolo vyhlásené dňa 02.02.2022. Pri spracovaní oponentského 

posudku som vychádzal z písomných podkladov, ktoré sú uložené v habilitačnom spise a 

osobných poznatkov práce habilitantky. 

 

II.  

Habilitantka v roku 2012 úspešne ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej ako „PrafUK“) v študijnom odbore právo. Počas pôsobenia na 

PrafUK sa v súlade so zvyšovaním svojej pedagogickej kvalifikácie prepracovala na funkciu 

odborného asistenta na Ústave práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva, 

ktorú v súčasnosti zastáva. Habilitantka bola predtým aj doktorandkou a výskumným 

pracovníkom na Katedre správneho a environmentálneho práva PrafUK. V súčasnosti 

habilitantka pôsobí okrem iného aj ako právnička. Je nepochybné, že za svojho pôsobenia 

nielen na PrafUK sa habilitantka, vypracovala na odborníčku vo svojom odbore a je uznávaná 

nielen doma, ale aj v zahraničí. Habilitantka je skúsená vysokoškolská pedagogička a pôsobí 

vo všetkých formách a stupňoch pedagogického procesu. Vedie a oponuje záverečné 



diplomové a aj bakalárske práce. Z uvedeného je zrejmé, že habilitantka zodpovedne a odborne 

vykonáva svoju profesiu vysokoškolského učiteľa.   

 

III.  

Publikačná činnosť habilitantky obsahuje teoreticko-právne poznatky a praktické súvislosti, 

čím prispieva habilitantka k rozvíjaniu schopností čitateľov korektne aplikovať právo v 

každodenných spoločenských interakciách. Z predložených dokumentov vyplýva, že 

habilitantka smeruje svoju vedecko výskumnú činnosť najmä do oblasti elektronizácie verejnej 

správy, najmä so zameraním na správu zdravotníctva. Získané poznatky z vedeckovýskumnej 

činnosti a z praxe premieta habilitantka aj do vysokoškolských učebníc. Ako vysokoškolský 

pedagóg sprostredkúva študentom základné teoretické poznatky z viacerých otázok správneho 

a počítačového práva. Na PrafUK habilitantka zabezpečuje alebo v ostatných rokoch 

zabezpečovala výučbu (okrem iných predmetov) predmetu Právo informačných 

a komunikačných technológií, Úvod do štúdia práva a právna informatika, Správne právo 1, 2, 

3, Počítačové právo a Informatizáciu verejnej správy. 

 

Publikačná činnosť habilitantky je obsiahla, a možno povedať, že prekračuje kritéria, ktoré sú 

stanovené Vedeckou radou v rámci vymenúvacieho konania za docenta. Habilitantka 

publikovala 1 vedeckú monografickú prácu a je autorkou desiatok ďalších vedeckých štúdií 

a článkov publikovaných nielen v domácich, ale aj v zahraničných časopisoch a zborníkoch. 

Jej publikačná činnosť má dobré ohlasy, čo sa prejavuje v počte citácií a ohlasov na jej vedecké 

štúdie a články v počte 29.  

 

IV.  

Na základe vyššie uvedeného habilitantka JUDr. Soňa Sopúchová, PhD., či už publikačnou, 

vedecko-výskumnou, alebo pedagogickou činnosťou spĺňa kritéria, ktoré sú stanovené na 

získanie titulu „docent.“ Habilitantka je komplexnou vedeckou osobnosťou rešpektovanou v 

domácom aj v medzinárodnom univerzitnom prostredí. Týmto súhlasím, aby predsedovi 

Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bolo predložené 

odporúčanie schváliť návrh na vymenovanie JUDr. Soni Sopúchovej, PhD. za docentku 

v odbore správne právo.  

 

V Banskej Bystrici dňa 22.3.2022 

 

       

       Prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. 


