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1) Aktuálnosť témy habilitačnej práce 

Habilitant si vybral na spracovanie habilitačnej práce netradičnú tému, ktorá nie je 

doktrinálne spracovaná. Téma súvisí s exponenciálnym rozvojom informačných 

technológií, ktoré dnes ovládajú celú svet. Z toho dôvodu kvitujem výber témy, ktorý 

nielenže je aktuálny, ale aj nadčasový.  

 

2) Vhodnosť štruktúry habilitačnej práce 

Habilitačná práca je štruktúrovaná do dvoch samostatných kapitol, ktoré sú ďalej 

rozdelené na podkapitoly. Práca je vhodne rozčlenená s ohľadom na tézy skúmanej 

problematiky. 

 

3) Posúdenie obsahu práce 

Habilitant v prvej kapitole prvej časti práce spracúva problematiku tzv. blockchainu, 

v ktorej popisuje jeho historický vývoj a v nadväznosti naň sa zaoberá popisom 

blockchinu v právnom prostredí. Zaujímavý pohľad habilitanta je na autorskoprávnu 

ochranu blockchainu. Podľa habilitanta blockchain nie je počítačový program, a preto nie 

je predmetom autorskoprávnej ochrany. V tejto súvislosti by bolo vhodné objasniť, či by 

prichádzali do úvahy nároky z nekalej súťaže v súvislosti s kopírovaním blockchainu ako 

databázy. (s. 27). Ďalej sa habilitant zaoberá tokenizáciou ako jednou z možností využitia 

blockchain technológie. Stotožňujem sa so záverom habilitanta, že token je možné 

subsumovať ako „inú majetkovú hodnotu“ z hľadiska súkromnoprávnych vzťahov (s. 34). 

V rámci obhajoby navrhujem, aby habilitant objasnil hraničné určovatele pri posúdení, 

akým právnym poriadkom sa bude spracovať zmluvný vzťah pri prevode práv z tokenu. 

V druhej kapitole prvej časti práce sa habilitant zaoberá kryptopeniazmi. Habilitant sa 

zaoberá aj otázkou, či je možné kryptomenu použiť ako platidlo pri výmene tovarov. 

Napokon dospel k záveru, že kryptomena môže byť platidlo primerane aplikujúc § 853 

ods. 1 ObčZ (s. 55). V tejto súvislosti navrhujem, aby habilitant objasnil možnosť 
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primeranej aplikácie všeobecného ustanovenia § 853 ods. 1 ObčZ pri charaktere 

kryptomeny ako platidla v súkromnoprávnych vzťahoch. 

V tretej kapitole prvej časti práce habilitant vyčerpávajúco analyzuje smartkontrakty, 

ktoré najprv popisuje vo všeobecnej rovine a následne sa podrobne zaoberá jednotlivými 

druhmi smartkontraktov. Vzhľadom na to, že smartkontrakty vznikajú vo virtuálnom 

svete, habilitant sa správne zameriava na proces vzniku zmluvy vo virtuálnom svete (s. 80 

a nasl.). Jedným z predpokladov náležitostí pre platnosť právneho úkonu je vážnosť 

a sloboda vôle konajúceho subjektu. Objasnite predmetnú problematiku vážnosti 

a slobody vôle konajúceho subjektu vo virtuálnom svete. 

Habilitant v druhej časti práce sa zaoberá samostatne najmä problematikou 

zodpovednosti za škodu spôsobenou premávkou autonómneho vozidla, a to z dvoch 

základných dôvodov a) ľudské zlyhanie, b) vada vozidla (s. 112). Z hľadiska úvah de lege 

ferenda kvitujem rozpracovanie rôznych modelov zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou. Habilitant sa však menej rozsiahlo zaoberá zodpovednosťou za škodu podľa 

súčasnej právnej úpravy, čo navrhujem, aby objasnil pri obhajobe. 

 

4) Využitie odborných prameňov v habilitačnej práci 

Habilitant pracuje s doktrinálnou literatúrou slovenských, ale najmä zahraničných autorov. 

Ďalej pri spracovaní použil zdroje z odbornej literatúry zverejnené na internete. Judikatúru 

používa menej, čo je logicky odôvodnené tým, že ide o novátorskú tému a právne závery, 

dosiaľ neboli predmetom judikatúry najvyšších súdnych autorít. 

 

5) Jazyková úroveň spracovania habilitačnej práce 

Habiltačná práca je spracovaná jazykovo na úrovni vyžadovanej pre habilitačnú prácu 

používajúc odbornú právnu terminológiu. 

 

6) Splnenie cieľov habilitačnej práce 

Habilitant precízne vymedzil hypotézy a výskumné otázky, na ktoré zodpovedal priebežne 

v jednotlivých kapitolách, ako aj v závere. 

 

7) Prínos práce pre vedu a prax 

Habilitačná práca je určite prínosom pre doktrínu civilného práva. Zároveň je aj 

inšpiráciou pre prijatie novej legislatívy týkajúcej sa zodpovednosti za škodu spôsobenou 

prevádzkou autonómneho vozidla. 
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8) Otázky na obhajobu habilitačnej práce 

Vyplývajú z bodu 3) posudku 

 

9) Celkové zhodnotenie 

Habilitačnú prácu odporúčam na obhajobu a v prípade jej úspešného obhájenia odporúčam 

habilitantovi udeliť titul docent v odbore občianske právo. 

 

V Bratislave 1. júna 2022 

 

 

      doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD., v. r. 

 

 


