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Predložená monograﬁa je mimoriadne aktuálna
svojím obsahom i rozsahom. Jej aktuálnosť spočíva v tom, že zatiaľ v podmienkach Slovenska nebola komplexne spracovaná problematika záväzkovo-právnych vzťahov v oblasti bankovej praxe
po vstupe Slovenska do Európskej únie a po prijatí jednotnej meny.
Autori monograﬁe Mgr. Adrián Beskyd,
JUDr. Richard Földeš, JUDr. Svetlana Kucmenová,
JUDr. Ján Kuric, JUDr. Štefan Orosi a JUDr. Peter
Pénzeš, LL.M., PhD., na základe teoretického poznania a dlhoročných odborných a praktických
skúseností v oblasti európskeho ﬁnančného práva a práva centrálnych bánk ponúkajú komplexný
pohľad na záväzkovo-právne vzťahy v bankovej
praxi. Monograﬁa svojím zameraním poskytuje nielen teoretické východiská základov teórie
a práva v podmienkach Slovenska, ale poskytuje
aj ucelený pohľad na inštitucionálne usporiadanie
právnych vzťahov v rámci Európskej únie. Charakterizuje tiež vzájomne prepojenie vzťahov medzi
Národnou bankou Slovenska a Európskou centrálnou bankou po vstupe do eurozóny. Okrem toho
ponúka čitateľovi praktickú aplikáciu záväzkovo-právnych vzťahov medzi centrálnymi bankami
a ﬁnančným sektorom.
Monograﬁa je rozdelená do deviatich na seba
logicky nadväzujúcich častí. Na konci každej časti
sú otázky na overenie si vedomostí z danej problematiky.
Prvá kapitola sa venuje základnému teoretickému vymedzeniu práva v podmienkach Slovenska
a tiež sumarizuje inštitucionálne usporiadanie
jednotlivých organizácií zaoberajúcich sa právnymi aspektmi v rámci Európskej únie.
Druhá kapitola sa zaoberá ﬁnančným právom.
Charakterizuje jednotlivé subjekty ﬁnančného
trhu vrátane jeho dohľadu. Súčasťou tejto kapitoly je aj popis novovzniknutého európskeho
dohľadu nad ﬁnančným trhom, v rámci ktorého
bližšie opisuje význam mikro- a makroobozretného dohľadu.
Na význam postavenia Národnej banky Slovenska a Európskeho systému centrálnych bánk
v procese realizácie záväzkovo-právnych vzťahov
v bankovej praxi poukazuje tretia časť. Okrem
inštitucionálneho usporiadania Národnej banky
Slovenska a Európskej centrálnej banky monograﬁa poukazuje na vzájomné prepojenie ich záväzkovo-právnych vzťahov.
Štvrtá kapitola podrobne opisuje niektoré vybrané bankové činnosti, ako sú vklady, poskytovanie úverov, ale tiež podrobne charakterizuje
jednotlivé formy a prostriedky, ktoré sa používajú
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v domácom a medzinárodnom platobnom styku.
Piata kapitola sa zaoberá ﬁnančným, peňažným
a kapitálovým trhom. V tejto časti je podrobný
popis nástrojov, ktoré sa využívajú na jednotlivých trhoch. Súčasťou tejto kapitoly je spracovaná problematika inštitucionálneho usporiadania
ﬁnančného trhu a jeho právnej ochrany.
Obsahom šiestej kapitoly je charakteristika jednotlivých klientov z hľadiska občianskeho, verejného a obchodného práva. Táto časť monograﬁe
takmer komplexne charakterizuje postavenie
jednotlivých klientov v rámci občianskeho a obchodného práva, ako aj jednotlivé subjekty, ktoré
sú súčasťou verejného práva.
Siedma kapitola sa zaoberá otázkami vzniku
a zániku záväzkov z právneho hľadiska. Okrem
toho bližšie špeciﬁkuje podstatu záväzkovo-právnych vzťahov, vznik záväzkov podľa Občianskeho
zákonníka až po zánik týchto záväzkov.
Na túto kapitolu nadväzuje aj problematika
zaoberajúca sa jednotlivými zabezpečovacími
prostriedkami vrátane záložného práva, ručenia,
zabezpečenia postúpením pohľadávky, uznania
záväzku až po bankovú záruku.
Posledná časť monograﬁe sa venuje problematike nesplnenia záväzkov. Podrobne analyzuje
oblasti premlčania práva, proces rozhodcovského
konania, občianske súdne konanie až po realizáciu exekúcie.
Monograﬁa ponuka čitateľovi ľahšie pochopenie na prvý pohľad jednoduchej, ale v praxi svojím rozsahom a obsahom náročnej problematiky
v oblasti záväzkovo-právnych vzťahov v bankovej
praxi.
Komplexnosť a aktuálnosť spracovania problematiky záväzkovo-právnych vzťahov s praktickou
interpretáciou danej problematiky môže slúžiť
nielen pracovníkom v oblasti ﬁnančného a podnikateľského sektora, ale aj študentom právnického
a ekonomického zamerania. Monograﬁu možno
využiť v hospodárskej praxi, vo verejnej správe na
ministerstve ﬁnancií, ministerstve hospodárstva,
ale aj v Národnej banke Slovenska a iných inštitúciách verejnej správy. Okrem toho poskytuje
dôležité informácie pre širokú verejnosť v rámci
celoživotného vzdelávania.
Vzhľadom na to, že na Slovensku nebola spracovaná problematika záväzkovo-právnych vzťahov
v bankovej praxi v takom rozsahu a s praktickou
interpretáciou, predložená monograﬁa obohatí
slovenský knižný trh o nové teoreticko-praktické
poznanie záväzkovo-právnych vzťahov v oblasti
bankovej praxe.
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