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Koncom roka 2018 sa na knižných pultoch objavil komentár k zákonu č. 747/2004 Z.z. o
dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Tento zákon upravuje všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným
trhom v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia,
ktorý vykonáva Národná banka Slovenska. Primárnym cieľom zákona je prispieť k stabilite
finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v
záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a
iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže.
Účelom publikácie je poskytnúť odbornej, ale aj laickej verejnosti detailnejší rozbor
osobitostí regulácie dohľadu nad finančným trhom. Členovia autorského kolektívu – JUDr.
Andrea Slezáková, PhD., LL.M.; JUDr. Peter Slezák; JUDr. Peter Mikloš; JUDr. Dušan
Holub, PhD.; JUDr. Peter Jedinák, LL.M.; JUDr. Hana Magurová, PhD., LL.M.; Mgr. Adam
Nádaský a JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD., v publikácii prezentujú názory nadobudnuté
počas svojej praxe.
Obsahovo komentár dodržiava štruktúru zákona o dohľade nad finančným trhom. Komentár k
prvej časti tohto zákona sa venuje analýze základných ustanovení. Okrem iného sa zaoberá
predmetom a rozsahom právnej úpravy, všeobecnými zásadami výkonu dohľadu a
súčinnosťou pri výkone dohľadu. Druhá časť predmetného zákona je venovaná realizácii
dohľadu na mieste. Tretia časť sa zameriava na rozbor osobitostí konania vo veciach dohľadu.
Štvrtá časť predmetného zákona je venovaná postupu pri dohľade na diaľku a piata časť
ochrane finančných spotrebiteľov. Šiesta časť a komentár k nej rozoberá vedenie registrov
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Národnou bankou Slovenska. V siedmej časti je analyzovaná regulácia príspevkov a
poplatkov súvisiacich s dohľadom. Posledná, ôsma časť je venovaná spoločným, prechodným
a záverečným ustanoveniam.
Autori v zásade vždy vyjadria a opíšu abstraktný obsah komentovaného zákonného
ustanovenia. Poukážu na jeho vzťah k iným ustanoveniam zákona o dohľade nad finančným
trhom, odkážu na súvisiace právne predpisy a literatúru. Samotný komentár konkrétneho
ustanovenia je následne obsiahnutý v texte členenom podľa odsekov. Čitateľ sa zoznámi aj so
súvisiacimi rozhodnutiami českých súdov. Na záver je komentár vhodne doplnený o vecný
register. Pozitívom komentára je praktický pohľad na činnosť dohliadaných subjektov
finančného trhu.
Publikácia bola schválená v edičnom zámere Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok
2018 ako vedecká monografia. Vzhľadom na zrozumiteľnú formu spracovania i obsah je
vhodná pre každého zainteresovaného čitateľa, či už z oblasti vzdelávania alebo praxe. Možno
ju odporúčať študentom, odbornej verejnosti i každému, kto má záujem o problematiku
dohľadu nad finančným trhom.
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