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Mgr. Martin Daňko, PhD. v rámci žiadosti o začatie habilitačného konania o udelenie titulu 

docent v odbore občianske právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

predložil ako habilitačnú prácu monografiu s názvom „Obmedzenie vlastníckeho práva pri 

zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných sietí“ v rozsahu 140 strán. Dielo bolo 

vydané Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave zrejme v roku 2022, hoci 

v citačnom odkaze sa uvádza rok 2020. Ani v úvode práce žiaľ nie je prezentovaný údaj, 

k akému dátumu je zohľadnený právny stav, čo býva podstatná informácia pre odbornú 

verejnosť  vzhľadom na neustálu zmenu právnych predpisov. O skutočnosti, že rok 2020 je 

zrejme preklep  svedčí aj obsah 4. kapitoly, ktorá rozoberá prijatie nového zákona č. 452/2021 

Z.z. o elektronických komunikáciách z 24. novembra 2021. Práca bola Vedeckou radou 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijatá na habilitačné konanie dňa 

31. marca 2022.  
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Téma habilitačnej práce 

Habilitačná práca predstavuje ucelené pôvodné dielo, ktoré tematicky odráža vedecký záujem 

autora v oblasti informačných a komunikačných technológií, o čom svedčia aj jeho doterajšie 

publikačné výstupy.  

Spracovanie témy v kontexte obmedzenia vlastníckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke 

elektronických komunikačných sietí možno považovať za nové a v súčasnej odbornej spisbe 

je táto téma pomerne málo komunikovaná. V predloženom rozsahu táto téma nebola doposiaľ 

v odbornej literatúre takto analyzovaná a možno ju preto považovať za originálnu.  

 

Systematika, vytýčené ciele a metódy habilitačnej práce 

Habilitačná práca je logicky štruktúrovaná, pričom za východisko pre zvolenú systematiku 

práce sa berie časový úsek platnosti právnych noriem regulujúcich skúmanú problematiku. 

Ide o zákon č. 610/2003 Z.z., zákon č. 351/2011 Z.z. a aktuálne platný zákon č. 452/2021 Z.z. 

o elektronických komunikáciách. V tomto smere je zaujímavý prístup zákonodarcu, že 

namiesto zmeny zákona v podobe novely prijme nový právny predpis, a tak od roku 2003 už 

platí tretí predpis regulujúci oblasť elektronických komunikácií.  

Uchádzač v úvode objasňuje cieľ výskumnej práce, ktorým je poukázať na možný konflikt 

potrieb informačnej spoločnosti a ochrany vlastníckych práv subjektov dotknutých 

budovaním a prevádzkou nových elektronických komunikačných sietí, čo by bolo možné 

vnímať aj z pohľadu konfliktu dvoch ústavných práv. V závere ďalej precizuje, že cieľom 

práce bolo nielen právne analyzovať, ale aj kriticky zhodnotiť skutočnosti, ktorými právo 

formuje obmedzenia vlastníckeho práva, čo sa mu podarilo dosiahnuť.   

Napriek tomu, že autor pri svojej práci využíva vedecké metódy skúmania, v texte nie sú 

explicitne vypočítané. V rámci vedeckého bádania mal uchádzač formulovať hypotézy 

habilitačnej práce, ktoré by v závere verifikoval. 

Hoci uchádzač kriticky vníma a identifikuje nedostatky aj súčasne platnej úpravy, zmieňuje sa 

o nich len okrajovo, pričom nevyužil priestor formulovať v závere návrhy de lege ferenda, 

ktorými by bolo možné súčasný stav zlepšiť.  

 

Obsahová stránka habilitačnej práce  

Práca je rozdelená do štyroch samostatných častí, pričom druhá až štvrtá kapitola rozoberajú 

problematiku regulácie obmedzení vlastníckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke 

elektronických komunikačných sietí v kontexte časovo aktuálnej legislatívy.  
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Prvá kapitola predstavuje rámcovú európsku úpravu skúmanej témy, pričom autor sa sústredil 

na vymenovanie formálnych prameňov európskeho práva, ktoré danú problematiku 

vymedzujú. Aj v tejto kapitole postupuje chronologicky a skôr popisným spôsobom. Bez 

hlbšej právnej analýzy vymenúva smernice regulujúce oblasť úpravy elektronických 

komunikácií, elektronických komunikačných sietí a služieb, univerzálnej služby, súkromia 

v elektronických službách, hospodárskej súťaže na trhoch elektronických komunikácií, 

roamingu a kapitolu uzatvára zmienkou o Európskom kódexe elektronických komunikácií. Za 

istý nedostatok tejto časti možno považovať to, že pri rozoberaní konkrétnej smernice 

uchádzač nedopĺňa aktuálnu informáciu o jej platnosti resp. neplatnosti. A tak až 

v podkapitole 1.7 sa dozvieme, že  Európsky kódex elektronických komunikácií „zrušil, 

nahradil a doplnil“ Rámcovú smernicu, Smernicu o prístupe, Smernicu o oprávnení 

a Smernicu o univerzálnej službe, pričom v podstate došlo k ich zrušeniu a nahradeniu.  

Okrem toho napr. smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 

o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov 

v oblasti elektronických komunikácií bola zrušená nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov), o čom v texte nie je zmienka.  

Druhá kapitola je venovaná obmedzeniu vlastníckeho práva podľa už neplatného zákona č. 

610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, ktorý ako sám autor konštatuje, odrážal 

„reálie doby“ spojenej so vstupom Slovenskej republiky do EÚ a s tým spojenou povinnosťou 

implementovať regulačný rámec elektronických komunikácií v EÚ. Zároveň treba povedať, 

že predpisy regulujúce oblasť elektronických komunikácií musia reflektovať aj technologický 

pokrok. Pozitívne je potrebné hodnotiť podkapitolu 2.3.4, ktorá sa zaoberá otázkami 

primeranej náhrady. Zaujímavé úvahy prednáša autor na tému výšky a premlčania primeranej 

náhrady, ktoré vhodne argumentačne dopĺňa o zodpovedajúcu národnú judikatúru. Rovnako 

podnetnou na diskusiu sa javí podkapitola 2.3.6 o zodpovednosti projektanta, ktorá analyticky 

skúmajú nielen právnu reguláciu, ale rovnako aj relevantné názory súdov prezentované 

v zodpovedajúcich rozhodnutiach. Napriek tomu, že nejde o názory najvyšších súdnych 

autorít, možno z nich vychádzať pri hľadaní vhodnej interpretácie právnych predpisov, napr. 

pri posudzovaní súbehu porušenia zákonnej aj zmluvnej povinnosti.  

Rovnaký prístup zvolil uchádzač aj v tretej kapitole, kde z obsahového hľadiska možno 

osobitne vyzdvihnúť  samostatnú kapitolu venovanú judikatúre Ústavného súdu SR vo vzťahu 

k polemickému prístupu pri posúdení otázky vedomosti resp. nevedomosti vlastníka 
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nehnuteľnosti o zásahu do jeho vlastníckeho práva a spravodlivosti. Pozitívne hodnotíme 

príkladnú prácu autora s relevantnou (hoci najmä národnou) literatúrou a judikatúrou naprieč 

celou druhou  a treťou kapitolou. Pritom ani sporné názory nenecháva bez povšimnutia a 

zaujíma k nim svoj vlastný postoj. Ten vhodne podporuje logickými argumentmi, čo 

považujeme pri vedeckej práci za obzvlášť dôležité.  

Napriek tomu, že štvrtá kapitola predstavuje aktuálnu právnu úpravu skúmanej problematiky, 

v porovnaní s predošlými kapitolami nedosahuje kvalitatívnu ani kvantitatívnu úroveň 

spracovania. Uchádzač síce spomína, že zákon č. 452/2021 Z.z. pôvodne nebol prioritou jeho 

vedeckého skúmania vzhľadom na obdobie prijatia (2.11.2021), no táto skutočnosť 

neodôvodňuje vedecký nezáujem autora. Navyše takýto prístup odsúva dielo skôr do oblasti 

historického spracovania témy, čo je škoda vzhľadom na kvalitu tohto originálneho 

vedeckého výstupu. Preto odporúčame, aby sa uchádzač téme aj ďalej venoval, dopracoval ju 

v zodpovedajúcom rozsahu a ponúkol monografiu na vydanie ako podstatne doplnené dielo.   

Vzhľadom na neveľký rozsah práce mohlo byť dielo doplnené aj o komparatívnu štúdiu 

právnych úprav vybraných krajín EÚ, čo by nesporne pomohlo skvalitniť jej obsah. Zistené 

závery mohli byť vhodným východiskom pri formulovaní návrhov de lege ferenda, ktoré 

v práci do značnej miery absentujú. Uvedené dávame do pozornosti pre účely skvalitnenia 

obsahu, ak by sa autor rozhodol dielo znova vydať.    

 

Formálna úprava a jazyková stránka habilitačnej práce  

Z formálneho hľadiska habilitačná práca spĺňa všetky nároky kladené na práce tohto druhu. 

Použité výrazové prostriedky a odborný právny jazyk zodpovedajú požiadavkám na právny 

odborný text.  

 

Práca s literatúrou a ďalšími informačnými zdrojmi   

Použité, prevažne slovenské literárne zdroje sú datované predovšetkým do skoršieho obdobia 

vydania, čo zrejme súvisí s tým, že autor ako východiskovú literatúru zvolil najmä všeobecnú 

úpravu obmedzia vlastníckeho práva na Slovensku. V zásade je to pochopiteľné, keďže 

doteraz táto téma nebola komplexne spracovaná s ohľadom na zriaďovanie a prevádzku 

elektronických komunikačných sietí. Avšak autor mohol zvoliť komplexnejší prístup 

a rozšíriť oblasť skúmania aj na analýzu implementácie zmieňovaných smerníc aspoň v rámci 

vybraných štátov EÚ. To by odôvodňovalo používanie relevantných zahraničných literárnych 

zdrojov vrátane judikatúry, čo v predloženej práci absentuje. Doplnenie príkladov zo 

zahraničia by bolo nepochybne dôkazom komplexnosti prístupu autora k skúmanej téme. 
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Uvedené skutočnosti sú dôvodom na ďalšie pokračovanie vo vedeckom bádaní a predložení 

doplneného diela, ktoré by bolo nesporne obohatením vedeckej spisby nielen na Slovensku. 

Práca s domácou judikatúrou je na požadovanej úrovni  a vhodne dopĺňa text.   

  

Otázky k obhajobe 

V  kontexte skúmanej problematiky je významným aj stavebný zákon. Ako sa dotkne prijatie 

novej legislatívy, zákona o územnom plánovaní, doterajšej úpravy obmedzenia vlastníckeho 

práva pri zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných sietí, najmä v otázkach 

pôsobnosti stavebných úradov pri posudzovaní existencie zákonných vecných bremien 

a náhrad za vyvlastnenie? Rozoberte pozitíva aj negatíva novej legislatívy.  

Autor uvádza, že zákon 451/2021 Z.z. obsahuje definičné znaky verejného záujmu pri 

obmedzení vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z dôvodu zriaďovania a prevádzky 

elektronických komunikačných sietí. Pritom legitimita verejného záujmu je osobitne riešená 

v každej časti habilitačnej práce. Aký je názor uchádzača na dostatočnosť vymedzenia tejto 

definície. Uvažujte nad touto definíciu v kontexte uplatnenia práva používať elektronické 

komunikácie s ohľadom na ich sociálny význam. Formulujte prípadne všeobecné štandardy 

posudzovania vereného záujmu vo vzťahu k skúmanej problematike.  

 

Záver 

Napriek vytknutým nedostatkom možno konštatovať, že predložená práca je spracovaná na 

požadovanej odbornej úrovni. Habilitačná práca „Obmedzenie vlastníckeho práva pri 

zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných sietí“ spĺňa požiadavky štandardne 

kladené na práce tohto druhu a odporúčam ju pripustiť k obhajobe. Po úspešnej obhajobe 

a vykonaní habilitačnej prednášky navrhujem, aby Mgr. Martinovi Daňkovi, PhD. bol 

udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania 

občianske právo. 

 

Košice, 7.5.2022      

 

     Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. 

       oponentka 


