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Ako oponent vymenovaný predsedom vedeckej rady Právnickej fakulty UK v Bratislave dňa 

31. marca 2022  týmto podávam nasledovné písomné vyhotovenie posudku na vyššie uvedenú 

habilitačnú prácu uchádzača Mgr. Martina Daňka, PhD., z Ústavu práva informačných 

technológií a práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty UK v Bratislave, ktorú predkladá 

na posúdenie v rámci svojho habilitačného konania.  

 

I. 

 

Habilitačná práca je predložená na posúdenie v podobe monografie s názvom „obmedzenie 

vlastníckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných sietí“ v rozsahu 

140 strán. Monografia bola vydaná nákladom Právnickej fakulty UK v Bratislave, a to podľa 

tiráže v záhlaví už v roku 2020. Avšak  v obsahu monografie (štvrtá časť) sa od strany 117 

uvádza, že ide o rozbor právneho stavu vyplývajúci zo zákona č. 452/2021 Z. z. 

o elektronických komunikáciách, ktorý bol prijatý 24.  novembra 2021.... Monografiu 

odsúhlasila Vedecká rada Právnickej fakulty dňa 31. marca 2022. 

Mätúci odkaz vydavateľa na rok vydania  publikácie 2020 však našťastie vyvažuje obsah.  Po 

nahliadnutí do obsahu predloženej práce konštatujem, že téma spracovaná v monografii je 

aktuálna, nakoľko  prináša do slovenskej právnej vedy nové poznatky a ako taká je aj napriek 

uvedenej výhrade spôsobilým podkladom pre prebiehajúce habilitačné konanie vo vednom 

odbore občianske právo. 

 

Uchádzač v monografii preukazuje vniknutie do právnej matérie zákonných vecných bremien 

a s tým súvisiacej  problematiky  náhrad za obmedzenia vlastníckeho práva pri zriaďovaní 

a prevádzke elektronických komunikačných sietí v slovenskej právnej úprave. 

Jeho  pohľady a najmä analytické vnímanie systémovo štrukturálnych otázok problematiky 

svedčia o prítomnosti a aktuálnosti   stanovených hypotéz. Tieto nastoľujú množstvo otázok 

často presahujúcich oblasť práva a jeho funkcionalitu, pričom ide aj o otázky  zásadného 

významu, ktoré nie sú dodnes dostatočne riešené (pozri ďalej). 



II. 

 

Metodicky sa podoba práce odvíja ako prienik viacerých metód, ktoré sú autorom  

identifikované v jednotlivých častiach. Samotná práca ako celok pritom inklinuje k 

metodologickému využitiu predovšetkým analytických metód skúmania. Viaceré významné 

podnety prináša práca s využitím komparatívnej analýzy, ktorá sa uplatňuje najmä vo 

výkladoch záverov súdnych autorít, a to tak právnych konceptov právom chráneného záujmu 

vlastníctva jednotlivca z pohľadu postavenia jednotlivých subjektov zúčastnených strán  pri 

zriaďovaní a prevádzke zákonného vecného bremena na jednej strane,  ako aj verejného záujmu 

prítomnej  ingerencie verejnej moci pri zabezpečení funkcionality elektronických sietí 

v spoločnosti.  

 

Oceňujem využitie početných porovnávacích materiálov v celom texte práce, nakoľko ich 

uchádzač spracúva funkčne s nepochybným prínosom pre riešenie danej konkrétnej otázky. 

Napriek snahe autora v jeho úvahách  naznačených  v práci na viacerých miestach,  najmä však 

v prípadoch analýzy konceptov či modelov zákonného obmedzenia vlastníctva v prípade 

vecných bremien,   sa mu úplne nepodarilo vyskladať koherentnú metodiku riešenia týchto 

otázok pre tretie tisícročie. Preto si dovolím na tomto mieste položiť možno až provokatívnu 

otázku: „Je súčasný model vlastníckeho práva a jeho zákonné obmedzenia ešte stále použiteľný 

aj na tzv. zdieľanú ekonomiku, ktorá sa javí ako ďalšia možná ekonomická alternatíva 

prinášajúca do práva nové pohľady a prístupy,  a to najmä vo vzťahu  voči postupnému 

vyčerpávaniu prírodných zdrojov a energií vo svetovom meradle? 

 

III. 

Samotný proces vzniku zákonných bremien podľa v práci skúmaných  zákonov trpí 

nedokonalosťami, ktoré viedli uchádzača  k ich pomenovaniu a ponúknutiu vlastných nových 

pohľadov na ich riešenie. V tejto súvislosti uvádzam, že som ako oponent stotožnený 

s uchádzačom najmä v nasledovných otázkach:  

-  Uchádzač upozorňuje, že v právnej úprave nie je dostatočne vyriešená otázka stanovenia 

okamihu vzniku zákonného vecného bremena, pričom určenie tohto časového okamihu je 

dôležitým aspektom pre posúdenie ďalších právnych súvislostí.  

-  Uchádzač poukazuje na skutočnosť, že pri skúmaní vzniku zákonného vecného bremena 

podľa úpravy § 21 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. nepostačuje len všeobecné teoretické 

východisko, pri ktorom zákonné vecné bremeno vzniká momentom nadobudnutia účinnosti 

právneho predpisu. Tento prístup by v konečnom dôsledku znamenal absurdný stav, kedy by 

podnik poskytujúci elektronické komunikačné služby mal od účinnosti právneho predpisu 

možnosť neobmedzene zriaďovať a prevádzkovať elektronické komunikačné siete, a to 

kdekoľvek, ak je to technicky možné.  

-  Podnik môže za predpokladu existencie verejného záujmu len v nevyhnutnom rozsahu a za 

primeranú náhradu zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia 

alebo ich iné časti na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti. Skúmanie momentu 

vzniku zákonného vecného bremena znamená vedieť presne určiť situáciu, kedy sú splnené 

predpoklady existencie verejného záujmu, kedy zásah do vlastníckych práv bol len v 

nevyhnutnom rozsahu a jeho existencia má za následok vznik nároku na primeranú náhradu za 

vzniknuté obmedzenie vlastníckych práv.  



-  Uchádzač vyjadruje v práci  presvedčenie, že kontrola podmienky existencie verejného 

záujmu, ktorá je kompetenčne stanovená príslušnému stavebnému úradu, je vzhľadom na 

úpravu zohľadňujúcich skutočností upravených v § 21 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. , príliš 

všeobecná a neposkytuje jasné limity. Rovnako právomoc stavebného úradu v územnom konaní 

de facto rozhodovať o obmedzení vlastníckeho práva vlastníka dotknutej nehnuteľnosti je z 

pohľadu otázok právnej istoty nedostatočným riešením. Stavebný úrad má v kompetencii 

formálne sledovať podmienky vzniku zákonného vecného bremena a tak mu chýba právne 

zmocnenie vyvážene sledovať aj záujmy vlastníka dotknutej nehnuteľnosti.  

- Uchádzač  nutne apeluje na potrebu vytvorenia právneho režimu, v ktorom bude môcť účinne 

brániť svoje práva a právom chránené záujmy aj dotknutý vlastník, a to už v samotnom procese 

rozhodovania o existencii podmienok vzniku zákonného vecného bremena, tzn.  že je potrebné  

vytvoriť právny režim, v ktorom dotknutý vlastník má možnosť chrániť svoje vlastnícke právo 

pred príslušným orgánom verejnom moci skôr, ako samotné zákonné vecné bremeno vznikne.  

 

IV. 

 

Obsahovo sa habilitačná práca člení okrem úvodu a záveru do štyroch nosných kapitol, ktoré 

sa ďalej členia. Po terminologickom vymedzení základných pojmov sa v prvej kapitola 

rozoberá rámcová európska právna úprava formálnych prameňov, ktoré vymedzujú skúmanú 

problematike. V tejto časti práce je cítiť popisný charakter, čo je dané aj povahou skúmaných 

jednotlivých Smerníc (Rámcová, Prístupová, O univerzálnej službe, O oprávnení) či  

Európskeho kódexu elektronických komunikácií, ktorý vyššie ucedené Smernice  „zrušil, 

nahradil a doplnil“. Vo výkladoch absentuje aspoň stručný rozbor Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  

 

Druhá kapitola sa venuje dobovému pohľadu na obmedzenia vlastníckeho práva vyplývajúce 

zo zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.  Vlastné úvahy uchádzača, ktoré 

sú podnetné sa týkajú jeho reflexie technologických zmien a pokroku vo všeobecnosti, ktoré 

ovplyvňujú aj platnú právnu úpravu, ďalej úvahy týkajúce sa právnej zodpovednosti 

projektantov ako aj úvahy o možnej interpretácii súbehov porušovania zákonnej aj zmluvnej 

povinnosti. Svoje závery opiera o dostupnú národnú judikatúru. 

 

Judikatúre Ústavného súdu SR sa uchádzač venuje v tretej kapitole. Rozoberá tu otázku 

vedomosti, resp. nevedomosti vlastníka nehnuteľnosti ohľadne zásahu do jeho nehnuteľnosti 

s pohľadu obmedzenia vlastníckeho práva a jeho náhrady. K relevantnej judikatúre zaujíma 

svoj vlastný postoj a názory, čo možno hodnotiť ako jeden hlavných prínosov tejto práce. 

 

Určitým sklamaním pre oponenta bola štvrtá kapitola monografie venovaná platnej právnej 

úprave skúmanej problematiky vyplývajúca z už spomínaného zákona č. 452/2021 Z. z. 

o elektronických komunikáciách. Rozsah tejto kapitoly,  avšak nielen kvantitatívne 

ukazovatele, ale aj absencia vedeckého pohľadu na aktuálnu legislatívu poukazujú na 

skutočnosť, že autor by mal v budúcnosti dopracovať aj túto časť právneho vývinu v danej 

oblasti z pohľadu vedeckého spracovania a nazerania.  Skvalitniť obsah možnej  dopracovanej 

monografie uchádzača by pomohlo  aj zaradenie aspoň stručnej komparatívnej štúdie právnych 

úprav vybraných krajín EÚ, ktorá v tejto monografii absentuje.  

 

 



V. 

 

Hodnotenie formálnych náležitostí práce: 

Posudzovaná práca svojim rozsahom, usporiadaním ako aj ďalšími parametrami zodpovedá 

požiadavkám, ktoré sú kladené na habilitačné práce. 

K bohatosti zahraničných zdrojov som sa už vyjadril. 

Svojim štýlom a jazykom je práca solídne koncipovaná, autor sa snaží o vyťaženie všetkých 

dostupných zdrojov. V tejto snahe sa ojedinele objavujú pohromade viaceré poznatky bez 

adekvátneho rozčlenenia daného textu, čo môže nezainteresovanému čitateľovi sťažiť 

orientáciu pri riešení jednotlivých otázok. 

Práca bola starostlivo redigovaná, preklepy či chybičky som nezaznamenal. 

Pripomienky k formálnej stránke práce v žiadnom prípade neznižujú jej celkovú kvalitu. 

   

 

VI. 

 

Vďaka parametrom práce, predovšetkým však vďaka znalosti šírky aj hĺbky právnej 

problematiky a rovnako aj  schopnosti uchádzača identifikovať a hľadať právne riešenia 

tematiky predstavuje práca verný odraz súčasného stavu poznania ako aj problémov a možnosti 

riešenia v danom odbore práva. 

 

V práci sú preukázateľne prítomné aj didaktické schopnosti jej autora, ktoré boli vystavené 

náročnej skúške. Výsledkom  je dosiahnutie terminologicky čistého, prehľadného a logicky 

usporiadaného textu v ktorom možno identifikovať využitie teoreticky a metodologicky 

adekvátnych metodologických postupov. Hodnotu práce neznižujú viaceré otvorené otázky. 

Svojou košatosťou, mnoho vrstevnatosťou  či pohľadmi a diskusnými pasážami je práca 

prínosom pre vedu občianskeho práva a s ohľadom na situáciu, v ktorej je predložená, je taktiež 

prínosom pre možnosti ďalšieho rozvoja legislatívnej i aplikačnej praxe. 

 

Otázky oponenta k obhajobe habilitačnej práce: 

V texte 

 

Záver posudku oponenta: 

 

Habilitačná práca Mgr. Martina Daňka, PhD., spĺňa požiadavky štandardne kladené na 

habilitačné práce v odbore občianske právo a odporúčam ju pripustiť k obhajobe. 

 

Po úspešnej obhajobe a vykonaní habilitačnej prednášky zároveň navrhujem, aby Mgr. 

Martinovi Daňkovi, PhD.  bol  udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore 

habilitačného a inauguračného konania občianske právo.  

 

 

 

 

Bratislava, 15. mája 2020     prof. JUDr. Ján Cirák, CSc., 

oponent  

 

 

 


